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Post Nordreisa

Fra: Terje Olsen <terje.olsen@tromsfylke.no>

Sendt: 12. juni 2015 13:06

Til: Post Nordreisa; tips@nordlys.no; nyhet@framtidinord.no

Emne: Interpellasjon fra Nordreisa Høyre til kommunesty

Interpellasjon fra Nordreisa Høyre til kommunestyremøte 24.juni 2015

Utflytting av statlige arbeidsplasser til Nordreisa.

Høyre har på på sitt landsmøte vedtatt at regjeringen skal ta initiativ til å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo.

Dette har skjedd tidligere med stor suksess og bør kunne gjentas.

Tidligere undersøkelser viser at Nord-Troms er et av de distrikt i Norge med færrest offentlige arbeidsplasser i statlig

regi. Mens andre kommuner har en rekke statlige arbeidsplasser innenfor feks forsvar, helsetjenester, utdanning,

tilsyn osv. Dette har stor betydning for sysselsetting, bosetting og rekruttering i disse kommunene.

Nordreisa sliter med å opprettholde og øke folketallet, og spesielt unge med høyere utdanning har vanskelig for å

finne seg jobb og kunne bosette seg i kommunen.

Samtidig har Nordreisa en godt utbygd infrastruktur innenfor de viktigste områdene i et moderne samfunn og bør

derfor være en kommune hvor det kan etableres offentlige arbeidsplasser i statlig regi.

Nordreisa Høyre spør: Er ordføreren enig i at Nordreisa er en attraktiv kommune for å kunne etablere statlige

arbeidsplasser utover "de vanlige" for en kommune, og at det trenges et målrettet arbeid for å få dette til?

Forslag til vedtak fra Nordreisa Høyre: Nordreisa kommunestyre vedtar at det skal igangsettes et strategisk arbeid

fra Nordreisa kommune med det siktemål at statlige arbeidsplasser etableres i Nordreisa. Strategiarbeidet skal både

kartlegge lokale konkurransefortrinn i denne sammenheng og synliggjøre Nordreisa som en attraktiv kommune å bo

i. Strategien skal brukes i en målrettet arbeid mot statlige myndigheter.

Terje Olsen

Nordreisa høyre

Sendt fra min iPad
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Interpellasjon kommunestyret 24 juni 2015

I desembermøtet leverte jeg et spørsmål om situasjonen i barnevernet i Nordreisa kommune

angående barnevernet. Svaret jeg fikk den gangen gav lovnader om at ting skulle bli tatt hånd om og

at barnevernet så på sine rutiner nok en gang for å møte påleggene.

Gjennom det siste året har jeg fulgt en familie gjennom deres ferd i barnevernsystemet i Nordreisa

kommune. Jeg har fått følge historien til en tenåring fra familiens første henvendelsen til

familiesenteret for å få hjelp og helt fram til i dag. Jeg har hatt mange samtaler med mor og har fått

inngående kjennskap til historien, utfordringene, fortvilelsene, våkenetter og fortellinger fra møtene

med kommunen. Historien forteller meg noe om hvordan kommunen har møtt denne familien og

deres utfordringer og hvordan kommunen har løst utfordringene. Resultatet er dessverre nedslående

og har gjort at jeg er nødt til å dra dette spørsmålet fram for kommunestyret nok en gang.

En av tankene bak familiesenteret og det nære samarbeidet mellom de etater som er lokalisert der

er slik jeg har oppfattet det, at familiesenteret skal senke terskelen for foreldre å be om hjelp; det

skal være en kanal for å komme inn med tidlig innsats og for å kunne tilby riktig hjelp i hjemmet. En

god og riktig tanke som de aller fleste er enige i.

Denne familien tok selv kontakt med familiesenteret i håp og tro om at de skulle få hjelp på et tidlig

tidspunkt til et problem som i utgangspunktet ikke virker uoverkommelig. Det de opplever gjennom

denne ferden fra familiesenteret og inn i barnevernet er å måtte kjempe i motvind hele veien. De har

opplevd mistenkeliggjøring, maktmisbruk, totalt fravær på møtereferater, planer som ikke blir fulgt

opp og en kommune som med henvisning til manglende ressurser til slutt vedtar å sende barnet på

institusjon til en annen del av landet. Nå, mange uker etter at barnet er sendt bort er det fortsatt

ingen fra Nordreisa kommune som har tatt kontakt for å snakke med dem eller barnet om hvordan

de har det.

Jeg takker denne familien for at de har latt meg få lov til å ta del i denne reisen, og er full av respekt

over måten de har klart å stå oppreist og kjempe for sine rettigheter og dermed få satt lys på

problemet. Samtidig er jeg forferdet over hvordan historien til denne familien sammenfaller med de

rapporter og pålegg som er gitt fra fylkesmannen helt tilbake fra 2008. Dette får meg til å tenke at

det denne familien opplever sannsynligvis ikke er et unikt enkeltstående tilfelle.

Hvordan tenker ordføreren at kommunen skal ta tak i utfordringene i barnevernet som tydeligvis

fortsatt eksisterer i Nordreisa kommune?

Siv Elin Hansen

Nordreisa SV
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Post Nordreisa

Fra: Terje Olsen <terje.olsen@tromsfylke.no>

Sendt: 12. juni 2015 13:00

Til: Post Nordreisa; nyhet@framtidinord.no

Emne: Spørsmål til ordføreren ved kommunestyremøtet 24.j

Spørsmål til ordføreren ved kommunestyremøtet 24.juni.

Alvorlig syke menneskers mulighet for tilsyn og hjelp i hjemmet.

Sentrale stortingspolitikere har i de siste dagene rettet søkelyset mot alvorlig syke og dødende menneskers behov

for tilsyn og hjelp i hjemmet. Det er blant annet fokusert på at fastlegene skal kunne gjøre hyppigere hjemmebesøk

og at hjemmesykepleien i større grad skal kunne yte den pleie og omsorg i hjemmet som før ble gitt i institusjoner.

Også i Nordreisa ser vi den samme tendensen, flere ønsker å være i eget hjem både under alvorlig sykdom og på

slutten av livet.

Nordreisa høyre spør:

Får alvorlig syke og døende mennesker som ønsker det anledning til å bo i eget hjem?

Praktiserer fastlegene i Nordreisa faste besøksordninger/tilsyn hjemme hos alvorlig syke og døende mennesker?

Terje Olsen

Nordreisa høyre

Sendt fra min iPad
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Kommunestyret 25. juni 2015 

Interpellasjon 

Prosjekt Boligutvikling i Nord-Troms  
 

Kommunestyret i Nordreisa vedtok i sak 9/15: Nordreisa kommune deltar ikke i prosjektet 

«Boligutvikling i Nord-Troms». 

Dette prosjektet er ei oppfølging av et av tre satsingsområde i Nord-Troms strategier 2014-15, som er 

handlingsplanen til Nord-Troms Regionråd. (De to andre satsingsområda i denne planen er knytta til 

kompetanse og entreprenørskap). Handlingsplanen er vedtatt av Regionrådet 19. februar 2014, og 

senere i fylkeskommunen, der det ble satt av 7,5 mill kr til bolig- og næringsutvikling i Nord-Troms. 

Det ble bestemt at Storfjord kommune skulle følge opp denne delen av Nærings- og utviklingsplanen. 

Formålet med dette boligprosjektet er å møte boligutfordringer i Nord-Troms, i følge saksframlegget: 

«...alle kommunene har store utfordringer med å skaffe egnede boliger til tilflyttere, flyktninger, 

personer med rus/psykiatriproblemer, sosialt vanskeligstilte og eldre med omsorgsbehov. I tillegg er 

det sjelden boliger til salgs i kommunen og det private utleiemarkedet er begrenset». 

Problemstillingene prosjektet skal arbeide med er relevante og aktuelle i heile Nord-Troms, også i 

Nordreisa. Prosjektet har sterke samarbeidsparter og en god finansiering. Prosjektet sammenfaller 

godt med strategiene i vår Boligpolitiske plan, jfr sak 29/14, og deltakelse vil styrke mulighetene for 

at de blir realiserte på en god måte. 

Representantskapet i Nord-Troms Regionråd har enstemmig bedt oss revurdere vedtaket, jfr brev av 

28.4.15. 

 Jeg mener kommunestyret bør gjøre det, både ut fra de faglige momentene over, men og ut i fra at 

dersom samarbeidet gjennom Nord-Troms regionråd skal ha tiltro og tyngde, både i regionen og 

utover, må det være tungtveiende grunner til å trekke seg fra tiltak vi er blitt enige om. Ikke minst er 

dette et stort ansvar for oss, som er største kommune i samarbeidet, med de goder og plikter det 

fører med seg.  

Jeg fremmer forslag om å ta saka opp på nytt, med følgende vedtak: 

1. Nordreisa kommune deltar i prosjektet «Boligutvikling i Nord-Troms» i regi av Nord-Troms 

Regionråd DA, jfr tilsendt prosjektbeskrivelse. 

2. Nordreisa kommune bidrar med 10 % stilling i form av egne faglige ressurser i organisasjonen 

i prosjektperioden, jfr finansieringsplanen i prosjektbeskrivelsen. 

Undertegnede ber ordføreren legge fram saken på møtet 25. juni. 

 

Olaug Bergset, Senterpartiet 
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Til alle kommuner

Deres ref: Vår ref: Direkte innvalg: Dato:

[Deres refl KG H [Direkte innvalg] 18. mai 2015

AS Vinmonopolets årsberetning og årsregnskap for 2014

Vedlagt finner du AS Vinmonopolets årsberetning og årsregnskap for 2014.
Se også den nettbaserte utgaven på aarsberetning.vinmonopolet.no.

God lesning!

Vennlig hilsen

Kai G. Henriksen
Adm.direktør

AS Vinmonopolet Akersgata 51, Postboks 6953 St. Olavsplass, N-0130 Oslo Telefon +47 04560,
e-post: kundesenter@vinmonopolet.no Bank 4201 07 10027, Foretaksregisteret N O 817 209 882 M VA, www.vinmonopolet.no
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Skjervøy kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Nordreisa kommune
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Deresref.: Vårref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Sted/Dato:
2014/9-67 KnutTjeldnes,75 51 29 16 Bodø,27.05.2015

Finansiering og organisering av sykestuesenger i Nord-Troms

Viviser til vedlagte brev dat. 26.5.2015 fra Helse Nord RHFtil Helse- og
omsorgsdepartementet ad finansiering og organisering av sykestuesenger i Nord-Troms.

Saken oversendes til orientering og videre oppfølging.

Venn,g hilsen

Lars Vorland
adm. dir.

vedlegg

Postadresse: Besøksadresse: Tlf.: 75 51 29 00 www.helse-nord.no
Helse Nord RHF Sjøgata 10 Faks: 75 51 29 01 postmottak@helse-nord.no
8038 BODØ 8006 BODØ Org.nr.: 883 658 752
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HELSE NORD

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep

0030 Oslo

Deres ref.: Vårref.:
15/1482-2014/9-

Saksbehandler/dintlf:Sted/Dato:
Finn Henry Hansen,75512930Bodø, 26.05.15

AD FINANSIERING OG ORGANISERING AV SYKESTUESENGER I NORD-

TROMS M.V.

Det vises til både tidligere møter og til skriftlige og telefoniske kontakter med Helse- og
omsorgdepartementet om denne saken i løpet av det siste året.

På grunnlag av de innspill og spørsmål som er kommet om denne saken, vil adm. direktør i
Helse Nord RHF herved redegjøre for hvilken ordning som gjøres gjeldende for sykestuene i
Nord-Troms i 2016, og hvilke forutsetninger som vi bli lagt til grunn for etterfølgende år.

Helse Nord RHF har etter nøye overveielser funnet å kunne videreføre nåværende
finansieringsordning også i 2016. Forutsetningen for dette er at arbeidet rned å
samIokalisere samtlige sykestuesenger i Nord-Troms til en felles sykestue j Nordreisa
(Sonjatun) starter omgående og fullføres innen årets utgang. Det anbefales at dette
skjer i nært samarbeid med UNNHF.Denne forutsetning vil bli meddelt de berørte
kommunene i Nord-Troms parallelt med denne orientering til Helse- og
omsorgsdepartementet
Helse Nord RHF ser det generelt som viktig å understøtte UNNHFs arbeid med å
utvikle mest mulig harmoniserte modeller for organisering og finansiering av
samhandlingstiltak overfor kommunene i helseforetakets nedslagsfelt. Nåværende
finansieringsordning for sykestuene i Nord-Troms vil under ingen omstendigheter bli
videreført etter 1, januar 2017. Det viii løpet av 2016 bli vurdert om Helse Nord RHF
eventuelt kan finne rom for å prioritere en mer avkortet finansiell støtte —i tillegg til
KAD-finansieringen - til sykestuene i Nord-Troms.

Ledelse og fagmiljøer på UNNHF har i samarbeid med kommunene etablert en policy om å
samle KAD-sengene for grupper av nærliggende kommuner. Dette har man i hovedsak lyktes
med, med unntak av kommunene i Nord-Troms. Argumentene for å samlokalisere sengene
for flere kommuner er primært av faglig art; man får større og mer robuste fagmiljøer som
rekrutterer bedre, stabiliserer helsepersonell og gir bedre kontinuitet for pasientene. I tillegg
bidrar slik samlokalisering av KAD-sengene til å redusere transaksjonskostnadene for
fagmiljøene ved UNNHF som skal serve disse kommunale funksjonene. De samme

Postadresse: Resøksadresse: TIE: 75 51 29 00 www.he1se-nord.no

Helse Nord It/IF Sjegata 10 Faks: 75 51 29 01 postmottak@h else -nord.no

8038 13000 8006 BODØ Org.nr.: 883 658 752
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argumenter kan gjøres gjeldene for sykestuesengene genereIt (utover KAD-funksjonen).
Helse Nord RHFhar generelt gitt sin tilslutning til den policy UNNHF har lagt opp til på dette
feltet, og mer spesifikt gitt støtte til de endringer som forutsettes gjennomført i Nord-Troms-
kommunene.

Det er i kommunikasjonen mellom HODog Helse Nord RHF også bedt om en redegjørelse for
hvordan det regionale helseforetaket generelt legger til rette for å styrke samhandlingen
mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Det korte svaret er at det operative og
finansielle ansvaret for samhandlingen med kommunene i overveiende grad er lagt til
helseforetakene, med de føringer som er gitt i overordnede strategier vedtatt av styret i Helse
Nord RHF.I styringsdokumentene til helseforetakene er samtlige foretak forpliktet til å delta
i overordnede samarbeidsutvalg (OSO)som organisatorisk omdreiningspunkt i dette
samarbeidet.

Helse Nord RHFhar ellers som eneste RIIF etablert et samhandlingsutvalg på regionalt nivå,
med deltagelse fra RHFet, samhandlingsledere i helseforetakene og fastleger fra hvert
foretaksområde. Det er også etablert rutinemessig kontakt med KSNord-Norge.

Blant de saksområder som særlig er fokusert i samarbeidet med kommunene de siste par
årene, er behovet for å møte samhandlingsreformens kornpetanseutfordringer. Sammen med
utdannings- og forskningsinstitusjonene og KS/kommunene er det laget en strategi- og
tiltaksplan for kompetanseutvikling. For bl.a. å følge opp dette arbeidet er det nylig også
etablert et bredt sammensatt utvalg, Nordnorsk samarbeidsorgan for helseutdanning.

For øvrig har det vært et godt samarbeid med fastlegene i de enkelte foretaksområder i
arbeidet med pakkeforløp for kreftsyksommer, og samhandlingsrelaterte problemstillinger
inngår nå i de fleste fagplaner som er vedtatt av styret i Helse Nord RHF.

Helse Nord RHFhar aktivt overvåket utviklingen i andelen utskrivningsklare pasienter, der
det i flere foretaksområder fortsatt er uløste utfordringer. Det regionaIe helseforetaket har
også vært en aktiv pådriver for opprettelse av KAD-plasser i kommunene.

Det antas at departementet er godt kjent med den betydelige medvirkning fra Helse Nord
RHF i utvikling og medfinansiering av sykestuefunksjonen i Finnmark.

Helse Nord RHFvil i samarbeid med helseforetakene i løpet av kommende år gjøre en
oppsummering av de erfaringer som er gjort på samhandlingsfeltet i perioden 2012-2015.

Vennlig hilsen

iv

Lars Vorland
adm.dir.
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Foreldrebetaling

Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en
barnehageplass. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen, som fra 1. mai 2015 er 2
580 kroner per måned.

Artikkel Publisert: 16.04.2015

Gratis kjernetid

Kunnskapsdepartementet har nylig hatt på høring et forslag om at alle 4- og 5-åringer i familier med
inntekt under 405 000 kroner i året skal ha rett til 20 timer gratis i barnehage per uke. Dette er
foreslått at skal innføres fra 1. august 2015. Det er også foreslått at samme inntekter og samme
dokumentasjon skal benyttes for ordningen med gratis kjernetid, som for det nasjonale minstekravet
som innføres 1. mai.

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet vil komme med mer informasjon når forslaget
om gratis kjernetid er ferdig behandlet. Det er forventet å være ferdigbehandlet i midten av juni.

Makspris

Maksprisen for en heltidsplass per måned er 2 480 kroner fra 1. januar 2015 og 2 580 kroner fra 1.
mai 2015. Det betyr at maksprisen for en heltidsplass per år er 27 980 kroner.

Betaling for en plass i barnehage kan ikke være høyere enn en maksimalgrense som fastsettes årlig.
Dette gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Maksimalgrensen blir
fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Fordi maksprisen på kroner 2 580 ikke trer i kraft før 1. mai
2015, kan samlet foreldrebetaling per heltidsplass i årets fire første måneder ikke overstige 9 920
kroner.

Betaling for kost

Betaling for kost (matpenger) kan komme i tillegg til maksprisen.

Søskenmoderasjon

Kommunen skal sørge for at foresatte med mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, får
reduksjon i foreldrebetalingen. Dette gjelder uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og
i barnehager med forskjellige eiere.

Foreldre skal tilbys minimum 30 prosent søskenmoderasjon i foreldrebetaling for 2. barn og minimum
50 prosent for 3.barn eller flere barn.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

En ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen blir innført fra 1.mai 2015.Den går ut på
at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.
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Udir.no- Foreldrebetaling Side3 av 4

Dersom noen ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan
søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Kommunen må opplyse om at de som søker kan
legge ved annen dokumentasjon dersom de mangler selvangivelse, og hva dette skal være.
Kommunen må foreta en skjønnsmessig vurdering av hva de skal be om som dokumentasjon og
hvordan de skal beregne foreldrebetalingen i slike tilfeller.

Hva hvis inntekten er endret fra foregående år?

Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er en
vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen. Med vesentlig og varig endring i inntekt
menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens
sammensetning eller lignende. Kommunen må opplyse foreldre om denne muligheten.

Dette kan bety at noen kan få rett til reduksjon i foreldrebetalingen i løpet av barnehageåret fordi
husholdningens sammensetning endres. I slike tilfeller må kommunen ta imot søknader underveis i
året, men i de fleste tilfeller fortsatt med selvangivelse som dokumentasjon.

Det kan også bety at inntekten på selvangivelsen ikke gjenspeiler inntektssituasjonen slik den er
inneværende år. Dette kan være klart allerede ved barnehageårets start i august, eller det kan skje
en endring i inntektssituasjonen underveis i barnehageåret. Kommunen må da foreta en
skjønnsmessig vurdering av hva de skal be om som dokumentasjon og hvordan de skal beregne
foreldrebetalingen, på lik linje som den gjør for dem som ikke har selvangivelse. For de som får en
vesentlig og varig endring i inntekt underveis i barnehageåret, må kommunen ta imot søknader
fortløpende.

Hvordan beregne foreldrebetalingen for en familie som har rett til redusert

foreldrebetaling?

Foreldrebetalingen skal per år maksimalt utgjøre 6 prosent av husholdningens samlede skattepliktige
person- og kapitalinntekt. Kommunene må derfor legge sammen personinntekt og kapitalinntekt som
gjenfinnes på selvangivelsen(e) levert med søknaden. I tillegg må kommunen legge til eventuelle
inntekter som søker har opplyst om, men som ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen.
Foreldrebetalingen per år skal ikke overstige 6 pst av dette totalbeløpet. Beløpet må derfor fordeles
på antall betalingsmåneder.

Dersom en husholdning foregående år hadde person- og kapitalinntekt på 350 000 kr, skal ikke
foreldrebetalingen utgjøre mer enn 350 000 kr * 6 % = 21 000 kr per år. Med 11 betalingsmåneder i
barnehagen, er foreldrebetalingen per måned 1 909 kr.

Dersom husholdningen har flere barn i barnehage, skal den få søskenmoderasjon for de andre
barna. For barn nummer to i barnehagen skal husholdningen betale 70 prosent av det den betaler for
det første barnet, altså 21 000 kr * 70 % = 14 700 kr per år, eller 1 336 per måned. For tredje eller
flere barn skal husholdningen betale 50 prosent av det den betaler for første barn. Det betyr i dette
eksempelet 21 000 * 50 % = 10 500 kr per år, eller 954 kr per måned.

Hvordan skal søkeprosessen og ny ordning utformes?

Den nasjonale reguleringen legger ikke føringer på hvordan kommunen innretter ordningen med
tanke på søkeprosess utover at det må være mulig å søke om reduksjon underveis i barnehageåret.
Den nasjonale reguleringen sier hva foreldre med lav inntekt har rett på, og at det skal gjelde
uavhengig av om barnet går i en kommunal eller en ikke-kommunal barnehage. Kommunen må lage
et opplegg som ivaretar de nasjonale føringene og retten til reduksjon som ligger i de nye
forskriftsbestemmelsene. Kommunen som barnehagemyndighet må informere foreldre om
ordningen, hvordan man skal søke m.m.

c
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Hva hvis barnet går i barnehage i en annen kommune enn der det er

folkeregistrert?

Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknader om reduksjon.

Hvordan er forholdet mellom kommunen og de private barnehagene?

Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvaret for å oppfylle foreldrenes rett til
reduksjon i foreldrebetalingen. Ordningen bør innrettes slik at foreldre med rett på reduksjon med
barn i private barnehager skal slippe å først søke om reduksjon til kommunen, motta giro for full pris i
barnehage og deretter få refundert reduksjonen fra kommunene. Dette kan løses ved at kommunene
gir informasjon til de private barnehagene om hva de med rett på reduksjon skal betale slik at de
private barnehagene i sin fakturering tar hensyn til en innvilget søknad om reduksjon. Kommunene
må da refundere de private barnehagene for inntektstapet.

Vedlegg

Endringer i forskrift om foreldrebetaling2

Oppsummering av lenker i dette dokumentet

http://www.udir.no/Filer/Barnehage/Regelverk-og-
tilskudd/Makspris/Endringer j_forskrift_om_foreldrebetaling_i_barnehager.pdf
http://www.udir.no/Filer/Barnehage/Regelverk-og-
tilskudd/Makspris/Endringer_i_forskrift_om_foreldrebetaling_i_barnehager.pdf?
epslanguage=no
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Endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager - Fastsettelse av en nasjonal
ordning for reduksjon i foreldrebetalingen for en barnehageplass for familier med lav
inntekt

Kongen i Statsråd fastsatte fredag 17. april endringer i forskrift om foreldrebetaling i
barnehage. Endringene gir en lavere foreldrebetaling for familier med lav inntekt, siden ingen
husholdninger skal betale mer enn 6 pst. av inntekten sin på en barnehageplass. Inntekten det
skal beregnes etter er skattepliktig kapital- og personinntekt. Endringene i forskriften trer i
kraft 1. mai 2015. Hele forskriften ligger på lovdata.no.

Forslag til endringer i forskriften ble sendt på høring 1. desember 2014, og hadde høringsfrist
23. februar 2015. Kunnskapsdepartementet mottok 83 høringsuttalelser. Høringsnotat,
høringsbrev og høringsuttalelser ligger her:
https://www. re2jerin b/dokumenter/flori ng,---ForsIag-,-om-endrin(,2,-av-forskrift-om-
fore Idrebetali n i-barnehal,,er/id2342714/

Under er de nye bestemmelsene i forskriften, merknader til disse bestemmelsene og en
oppsummering av høringsinnspill med departementets vurderinger.

Nye ledd i forskrift om foreldrebetaling i barnehager

§ 3 Moderasjonsordninger

Nytt tredje til sjette ledd skal lyde:

Kommunen skal ha ordning som kan tilby fritak for eller reduksjon iforeldrebetaling.

Foreldrebetalingen skal for forste barn i barnehage utgjore maksimalt seks prosent av

husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig

kapitalinntekt, og være begrenset oppad til maksimalgrensen for foreldrebetaling etter §1.

For andre, tredje og flere barn settes foreldrebetalingen i tråd med bestemmelser om

soskenmoderasjon, til henholdsvis 70prosent og 50 prosent av foreldrebetalingen for forste

barn.

Det sokes om reduksjon iforeldrebetalingen for ett barnehageår av gangen.

Soknaden skal inneholde det siste årets selvangivelse og skattepliktig kapital- eller

personinntekt som ikke erforhåndsutfylt. Dersom soker ikke kan legge frem selvangivelse

eller ved vesentlig ogvarig endring i husholdningens inntekt iforhold til siste års

selvangivelse, kan soker legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

Som en husholdning etter tredje ledd regnes ektefeller, registrerte partnere og

samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har

bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har

felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes utfra

inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet.
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Merknader til de enkelte bestemmelsene
Til ,sr3:
Tredje ledd
Kommunene plikter, jf. første punktum, som et minimum, å tilby reduksjon i
foreldrebetalingen som er tilsvarende denne satsen, og kan også velge å tilby fritak for
foreldrebetaling (friplass).

Ordninger for fritak for foreldrebetaling har kommunen også gjennom øvrig regelverk. I
høringsnotat av 23. desember 2003 om utkast til forskrift om foreldrebetaling i barnehager,
vises det blant annet til friplass med hjemmel i barnevernloven. Bestemmelsen berører ikke
ordninger for fritak og moderasjon etter annet regelverk. Departementet har oppfordret
kommunene til å videreføre slike ordninger, jf. Prop 1 S (2014-2015).

Av andre punkturn fremgår at kommunens reduksjon i foreldrebetalingen fastsettes som en
nasjonalt satt prosentsats for maksimal andel av inntekt brukt på foreldrebetaling, med den
fastsatte maksimalprisen som en øvre grense. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets
årlige budsjettvedtak, jf § 1. Kommunen skal tilby inntektsgradert reduksjon slik at
foreldrebetalingen per år for en heltidsplass i barnehage maksimalt skal utgjøre seks pst. for
første barn, med den fastsatte maksimalprisen som et øvre tak.

Inntekten foreldrebetalingen skal beregnes ut fra er husholdningens samlede personinntekt
etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt. Dette medfører at skattefrie
overføringer som barnebidrag, kontantstøtte, barnetrygd m.m. ikke skal inkluderes.
Skattepliktige kapitalinntekter er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst ved salg av
eiendom og løsøre, leieinntekter, bruksrettigheter i kapital og vederlagsfri bruk av andres
eiendeler.

For andre, tredje eller flere barn skal foreldrebetalingen settes i tråd med bestemmelser om
søskenmoderasjon, jf. § 3 første ledd. Bestemmelsen viderefører dagens søskenmoderasjon,
slik at foreldrebetalingen for andre og tredje eller flere barn maksimalt settes til henholdsvis
70 pst. og 50 pst. av foreldrebetalingen for første barn. Dette betyr at dersom en får innvilget
reduksjon i foreldrebetaling for første barn, skal reduksjon også gis for resten av barna i
husholdningen, med søskenmoderasjon i tillegg.

Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvaret for å oppfylle foreldrenes rett
til reduksjon i foreldrebetalingen. Ordningen bør innrettes slik at foreldre med rett på
reduksjon med barn i private barnehager skal slippe å først søke om reduksjon til kommunen,
motta giro for full pris i barnehage og deretter få refundert reduksjonen fra kommunene.
Kommunene må gi informasjon til de private barnehagene om hva de med rett på reduksjon
skal betale slik at de private barnehagene i sin fakturering tar hensyn til en innvilget søknad
om reduksjon. Kommunene må deretter refundere de private barnehagene for inntektstapet på
samme måte som de gjør i dag.

Departementet har lagt til grunn at økt bevilgning kommer i tillegg til midlene som
kommunen i dag benytter på moderasjons- og fritaksordninger, slik at barnefamiliene får
tilsvarende eller større reduksjon enn de har i dag, jf. Prop 1 S (2014-2015). Departementet
presiserer at bestemmelsen gir en minstestandard for reduksjon. Kommunene står fritt til å gi
en større reduksjon i foreldrebetalingen enn prosentsatsen fastsatt i bestemmelsen.
Kommunene må følge føringene for ordningen for reduksjon som fastsettes i forskriften, men
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står fortsatt fritt til å ha lavere foreldrebetaling ved eksempelvis å sette prosentsatsene lavere
enn det departementet fastsetter eller tilby friplasser.

Fjerde ledd
Ordninger for reduksjon skal fortsatt være søknadsbasert og det søkes for ett barnehageår av
gangen. Foreldre søker til kommunen som beregner foreldrebetaling ut i fra husholdningens
inntekt. Dersom noen som etter tredje ledd har rett på reduksjon i foreldrebetalingen får
barnehageplass underveis i barnehageåret, må det samtidig kunne søkes om reduksjon i
foreldrebetaling. Ved søknad om reduksjon på slutten av et barnehageår kan siste
tilgjengelige selvangivelse benyttes som dokumentasjon. Dokumentasjonen blir da det
samme som for neste barnehageår, og vedtak om foreldrebetaling kan i slike tilfeller gjelde
for mer enn et år.

Ved at ikrafttredelse av ny moderasjonsordning finner sted fra 1. mai 2015, vil tilsvarende
gjelde for perioden mai-juli 2015. Vedtak om moderasjon i perioden mai-juli 2015 behandles
således med tilsvarende dokumentasjonsgrunnlag som saker for barnehageåret 2015/2016.

Fernte ledd
Dokumentasjonskrav for inntektsberegning er som hovedregel siste års selvangivelse.
Selvangivelsen inneholder opplysninger som er innrapportert av tredjeparter, f.eks.
arbeidsgiver, NAV, forsikringsselskaper, aksjeselskaper, verdipapirforetak, VPS og banker.
Arbeidsinntekt, sykepenger, uføretrygd, etterlattepensjon, renteinntekter, aksjeutbytte vil
normalt være forhåndsutfylt. Skattepliktige kapitalinntekter blir og i stor grad innrapportert.
Skattepliktige inntekter som ikke er innrapportert, er man pliktig å beregne og fylle ut før
selvangivelsen leveres. Det gjelder f.eks. utleieinntekt i regnskapslignet bolig, lønnsinntekt i
utlandet, beregnet personinntekt i selvstendig næringsvirksomhet, renteinntekter fra privat
utlån og renter fra formue i utlandet. Dersom søkere har skattepliktige kapital- eller
personinntekter som ikke står på den forhåndsutfylte selvangivelsen er man pliktig å opplyse
om disse ved søknad om reduksjon i foreldrebetaling, slik at inntektsgrunnlaget gjenspeiles i
den faktiske skattepliktige person- og kapitalinntekten.

Som det angis i andre punktum kan kommunen unntaksvis godta annen dokumentasjon for
inntekt. Dersom vedkommende ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av
kort botid i landet, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Ved vesentlig og
varig endring i inntekt sammenlignet med siste års selvangivelse kan søker legge frem annen
dokumentasjon for inntekt. Med vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap i
form av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Sjette ledd
Angir hvordan husholdningens sammensetning er å forstå, jf. tredje ledd.
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Høringen og departementets vurderinger i lys av høringsinnspillene

Flertallet av høringsinstansene er positive til en nasjonal ordning, og mange kommuner
skriver dette vil føre til at mange flere vil få rett på reduksjon da inntektsgrensen øker
betraktelig. De som er negative er det hovedsakelig fordi de mener det er unødvendig
byråkratisk å innføre en slik ordning. Noen instanser er prinsipielt uenig og mener
maksimalprisen heller bør holdes lavt eller at barnehage bør være gratis for alle. En del
kommuner påpeker at innføring fra 1. mai 2015 er vanskelig å gjennomføre i praksis og
ønsker at det skal utsettes til høsten 2015. Mange høringsinstanser mener forslaget vil gi økte
administrative kostnader.

Forsorgernes eller husholdningens inntekt
I høringsnotatet ble det hørt om husholdningens inntekt eller forsørgernes inntekt skal ligge
til grunn når foreldrebetalingen settes. Et stort flertall av høringsinstansene mener det beste
og enkleste er om husholdningens inntekt legges til grunn. Husholdningens inntekt viser i
mange tilfeller bedre den reelle inntekten til forsørgeren, ved et forsørgerprinsipp kan
søkeprosessen og innhenting av selvangivelse som dokumentasjon være vanskelig i de
tilfeller samarbeidet med den andre forsørgeren er utfordrende. Et husholdningsprinsipp gir
også enklere saksbehandling for kommunene da man ved et forsørgerprinspipp i tillegg bør
ha et påslag for evt. ny samboer/ektefelle. En del kommuner peker på at de i dag praktiserer
med husholdningens inntekt som grunnlag, og at dette fungerer godt. Det har kommet
spørsmål om hvordan det skal håndteres endringer i husholdningens sammensetning i løpet
av året, da det i de fleste tilfeller vil føre til en endring i inntekt.

Departementet har etter en samlet vurdering kommet til at det er husholdningens inntekt som
foreldrebetalingen skal beregnes ut i fra. Endringer i husholdningens sammensetning i løpet
av året vurderer departementet at skal behandles på lik linje som vesentlige endringer i
inntekt i løpet av året. Dette gjelder i hovedsak om noen varig flytter ut av en husholdning, og
det potensielt er en vesentlig lavere samlet inntekt i husholdningen. Dersom noen flytter inn i
en husholdning uten at man er gift eller registrert partner vil ikke kravet om varighet i § 3
sjette ledd være oppfylt.

Barnebidrag
Det ble i høringen bedt om innspill på om barnebidrag bør inngå som del av
inntektsgrunnlaget eller ikke. Høringsinstansene er delt i dette spørsmålet. De som mener det
ikke burde inkluderes argumenterer med at det ikke kan regnes som inntekt, at det er et
privatrettslig anliggende og at det gjør søknadsprosessen vanskeligere fordi det øker
dokumentasjonskravene siden barnebidrag ikke er oppført på selvangivelsen. De som mener
det bør inkluderes argumenterer med at barnebidrag skal gå til barnets forsørgelse og at
barnehageplass er del av barnets forsørgelse. Noen peker på at dersom barnebidrag inkluderes
bør barnebidrag til eventuelle barn utenfor husholdningen være fradragsberettiget.

Skattedirektoratet skriver om barnebidrag at det er basert på private avtaler og ikke del av
selvangivelsen, og at saksbehandler derfor må innhente opplysninger om barnebidrag fra
foreldrene selv. Videre antar de det vil være vanskelig å ta hensyn til barnebidrag i de tilfeller
der partene har en privat bidragsavtale og den forelderen barnet ikke bor sammen med, ikke
bidrar regelmessig.
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Etter høringen har departementet kommet til at det samlet sett er mest som taler for at
barnebidrag ikke skal inkluderes. Av særlig betydning for vurderingen er den kompleksiteten
som tilføres kommunenes vurderinger dersom bidraget skal inkluderes. Dette er også i tråd
med det som lå til grunn ved utformingen av dagens forskrift om foreldrebetaling, hvor det i
høringsnotatet den gang ble presisert at stønad til barnetilsyn ikke skal inngå i
inntektsbegrepet der kommunen/barnehageeier har en inntektsgradert foreldrebetaling.

Kapitalinntekter
I forslaget som har blitt hørt, er det lagt til grunn at foreldrebetalingen skal beregnes ut fra
person- og kapitalinntekt. Kapitalinntekt i skattelovens forstand er fordel vunnet ved kapital
utenfor virksomhet og består av likvide midler og ikke-likvide midler. Skattepliktige
kapitalinntekter er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst ved salg av eiendom og løsøre,
leieinntekter, bruksrettigheter i kapital og vederlagsfri bruk av andres eiendeler. Tilfeldig
gevinst, herunder gevinst fra lotterier og konkurranser, er ikke foreslått inkludert. Mottatt arv
eller gave er heller ikke omtalt i forslaget som en del av inntektsgrunnlaget. Skattedirektoratet
peker på at det må spesifiseres nærmere om det gjelder alle kapitalinntekter eller eventuelt
hvilke inntektstyper, men har ikke merknader til hva det burde være.

Departementet har vurdert at det er skattepliktige kapitalinntekter som skal inkluderes. Dette
er del av selvangivelsen, og vil dermed ikke gi ytterligere dokumentasjonskrav.

Dokumentasjon og søkeprosess
høringen ble det foreslått at selvangivelse skal benyttes som dokumentasjonsgrunnlag.

Flertallet av instansene som har uttalt seg om dokurnentasjonsgrunnlag er positive til å
benytte selvangivelse, da det er enkelt, men det pekes på at det kan være problematisk at
inntektstallene er gamle. Noen mener lønnslipp i stedet burde vært brukt som
dokumentasjonsgrunnlag. En del mener det bør være mulig å oppdatere foreldrebetalingen
ved vesentlig endring i inntekt gjennom året. Flere peker også på problemer ved de som ikke
har noen selvangivelse å vise til som arbeidsinnvandrere og nyankomne til landet, og mener
hvordan unntak som dette skal håndteres må være tydelig i forskriften. Skattedirektoratet
peker også på dette, og skriver at det reelle behovet for foreldre ikke nødvendigvis
gjenspeiles av inntekten foregående år. Videre skriver de at vesentlig endring i
husholdningens størrelse i løpet av perioden kunne medføre at redusert foreldrebetaling ikke
treffer riktig målgruppe. Dette kan avhjelpes ved at vedtaket kan omgjøres i samsvar med
endret behov.

Noen instanser peker på at skatteoppgjøret ikke er ferdig før i oktober, altså etter nytt
barnehageår starter, og at man derfor må bruke to år gamle data. Den forhåndsutfylte
selvangivelsen foreligger normalt i mars. Skattedirektoratet skriver om selvangivelse som
dokumentasjonsgrunnlag at arbeidsinntekt, sykepenger, uføretrygd, etterlattepensjon,
renteinntekter, aksjeutbytte og skattepliktige kapitalinntekter i stor grad blir innrapportert og
normalt vil være forhåndsutfylt. Eventuelle skattepliktige inntekter som ikke er med på den
forhåndsutfylte selvangivelsen, må derfor foreldre opplyse om ved bruk av selvangivelse som
dokumentasjon.

Departementet vurderer at selvangivelse er den enkleste og beste dokumentasjonen, til tross
for at det har svakheten ved at dataene er noe gamle. Det presiseres allikevel at annen
dokumentasjon kan brukes for å vise vesentlige endringer i inntekt eller dersom søker ikke
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har selvangivelse fra foregående år. Søker er pliktig å opplyse om skattepliktige inntekter
som ikke fremgår av den forhåndsutfylte selvangivelsen.

Presisering av muligheten for åfåfritak
I høringsnotatet foreslo departementet at ny § 3 tredje ledd skulle være: "Kommunen skal ha
ordning som kan tilby barnefamilier med lavest betalingsevne fritak for foreldrebetalingen".
I høringsnotatet ble det presisert at kommunen også har ordninger for fritak for
foreldrebetaling (friplasser) gjennom øvrig regelverk. Tilbyr kommunen friplass til familier
med lavest betalingsevne, fattet med vedtak etter øvrig regelverk, oppfyller kommunen
plikten til å gi fritak for foreldrebetaling etter dagens forskrift om foreldrebetaling i
barnehager.

Oslo kommune støtter ikke den foreslåtte endringen i § 3 tredje ledd, og skriver i sitt
høringssvar "Dersom § 3 tredje ledd skal være slik som omtall i horingsnotatet vil dette bety
en reell endringfra dagens forskrift" og "Med endret tredje ledd pålegges kommunene å tilby
både enfriplassordning og reduksjon iforeldrebetalingen, ikke valgfrihet som tidligere".
Intensjonen i forslaget som har blitt hørt er å videreføre reguleringen av fritak og i
merknadene til § 3 tredje ledd skrev departementet: "Videreforer gjeldende regelverk og
praksis når det gjelder kommunens ordninger.for fritak for foreldrebetaling (friplasser)".

Departementet har vurdert at ordlyden kan endres noe fra det som ble hørt, slik at det er
tydeligere at dette er en videreføring av muligheten for å tilby barnefamilier med lav inntekt
fritak for foreldrebetaling.

Forhold mellom kommunene og ikke-kommunale barnehager
høringsnotatet har departementet presisert at endringene som foreslås vil omfatte både

kommunale og ikke-kommunale barnehager, tilsvarende ordningene etter gjeldende
regelverk, og at det skal søkes om redusert foreldrebetaling til kommunen. Here instanser ber
om det gjøres enda tydeligere hvordan forholdet mellom de private barnehagene og
kommunene skal være, og også hvilken kommune det skal søkes til i de tilfeller barnet går i
en annen barnehage enn der det er folkeregistrert.

Departementet presiserer at søknader skal behandles i kommunen der barnet er
folkeregistrert. Det er kommunen som barnehagernyndighet som har ansvaret for å oppfylle
foreldrenes rett til reduksjon i foreldrebetalingen. Ordningen bør innrettes slik at foreldre
med rett på reduksjon med barn i private barnehager skal slippe å først søke om reduksjon til
kommunen, motta giro for full pris i barnehage og deretter få refundert reduksjonen fra
kommunene. Kommunene må gi informasjon til de private barnehagene om hva de med rett
på reduksjon skal betale slik at de private barnehagene i sin fakturering tar hensyn til en
innvilget søknad om reduksjon. Kommunene må deretter refundere de private barnehagene
for inntektstapet på samme måte som de gjør i dag.

Ikrafttredelsestidspunkt
Noen kommuner uttaler seg kritisk til at ordningen innføres fra 1.mai. De mener det er for
kort tid til å rekke å gi informasjon til foreldre, behandle søknader og få på plass nye
systemer knyttet til fakturering osv. De mener videre det er mye arbeid for kun få måneder
med reduksjon til foreldre som allerede har barn i barnehage og dessuten at det innebærer to
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runder med søknader i 2015, siden det må søkes igjen for nytt barnehageår fra 1. august.
Disse ber om at innføring utsettes til tidligst høsten 2015.

Departementet viser til Stortingets vedtak om at ny moderasjonsordning skal tre i kraft fra 1.
mai 2015. Departementet erkjenner at dette er krevende for kommunene. Som følge av den så
vidt korte tiden fra vedtakelse til forskriften trer i kraft, vil det nødvendigvis måtte gå noe tid
før det kan forventes at søknader om moderasjon kan innhentes og behandles av kommunene
og vedtak om moderasjon etter ny ordning kan fattes.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mange kommuner peker på at denne ordningen vil gi langt flere rett på reduksjon i
foreldrebetaling, dette vil igjen øke saksbehandlingen og muligens også klagemengden.
Mange kommuner og også KS er derfor uenige i departementets vurdering av at det ikke
fører til økte administrative kostnader, og mener de bør få dekket administrative kostnader
knyttet til innføring av en ny ordning.

Departementet vektlegger at siden kommunen allerede i dag har et krav om å ha ordninger for
reduksjon i foreldrebetalingen for familier med lavest betalingsevne, innebærer ikke forslaget
innføring av nye plikter for kommunen. Forslaget kan i en del kommuner føre til flere
søknader, da flere vil få rett på reduksjon med denne ordningen enn de som har det med
ordningene en del kommuner praktiserer i dag. Ved å kun se på inntekter og ikke
betalingsevne som tidligere, vurderer departementet at dokumentasjonskravet til søkeren og
behandlingen i kommunene forenkles noe. Forslaget er ikke vurdert å resultere i mange
klagesaker siden kommunens plikt til å gi reduksjon nå blir klarere definert, og dermed har
mindre rom for skjønnsavgjørelser. Departementet vurderer derfor at det årlige administrative
arbeidet knyttet til denne ordningen, ikke vil endres vesentlig.
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Til: Aksjonærene i AS TIRB
Styreleder
Adm.dir.
Revisor

Finnsnes 18.05.2015

Generalforsamling i AS TIRB
Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i selskapet tirsdag 2. juni 2015 k1.13.00
i Cominor sine lokaler på Finnsnes.

Registrering og lunsj skjer fra kl. 12.30, på spiserommet som ligger til høyre ved inngangen.

Følgende saker skal behandles:

Sak 01/15: Åpning
Valg av møteleder

Sak 02/15: Konstituering
Godkjenning av fullmakter
Valg av 2 protokollunderskrivere i tillegg til møteleder

Sak 03/15: Orienteringer

Sak 04/15: Årsberetning for 2014

Sak 05/15: Revisors beretning for 2014

Sak 06/15: Fastsettelse av revisors godtgjørelse i 2014

Sak 07/15: Fastsettelse av morselskapets regnskap og balanse pr. 31.12.2014 samt
disponering av årets resultat.

Sak 08/15: Fastsettelse av konsernregnskap og balanse pr. 31.12.2014

Sak 09/15: Godkjennelse av protokollen.

AS TIRB, Telefon: 40 55 40 55 Telefax: 77 85 21 01 Epost: firmapost@tirb.no Web: www.tirb.no

Ringveien 2, 9306 Finnsnes NO 916 882 440 MVA Bankkonto: 6420 05 57032 Nordea
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Vær vennlig å huske fullmakter dersom ikke ordfører, varaordfører eller aksjeeier møter
personlig.

Med vennlig hilsen
AS TIRB

4
c Kjetil Førsvoll

styreleder

Vedlegg:
Saksfremlegg
Fullmaktsblankett
Vedtekter

Kopi: Styremedlemmer

AS TIRB, Telefon: 40 55 40 55 Telefax: 77 85 21 01 Epost: firmapost@tirb.no Web: ~N.tirb.no

Ringveien 2, 9306 Finnsnes NO 916 882 440 MVA Bankkonto: 6420 05 57032 Nordea
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Saksfremlegg til generalforsamlinzsmøtet i AS TIRB 2. juni 2015

Sak 04/15: Årsberetning 2014
I møte den 06.05.2015 fattet styret følgende vedtak:
Styret godicjenner detfremlagte forslag som selskapets årsberetning for 2014.

Det vises til vedlagte årsberetning

Forslag til vedtak:
Årsberetning for 2014 tas til etterretning.
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AS TIRB

Årsberetning og regnskap for 2014 for morselskap
og konsern
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Omregnet til faste helårsstillinger sysselsatte konsernet 156 (160) årsverk ved årsskiftet

Konsernets eiendommer er samlet i TIRB Eiendom AS. Hensikten har vært å skape et godt
strukturelt grunnlag for videreutvikling av konsernets eiendommer TIRB Eiendom AS solgte
i 2011 og 2012 sine tidligere datterselskap TIRB Eiendom II AS og Gimle 1 AS. I tillegg har
TIRB Eiendom AS i perioden 2011-2014 solgt ut en rekke driftsuavhengige eiendommer som
har vært i deres eie.

Funksj onen til morselskapet AS TIRB er å være et rent eierselskap i konsernet. Selskapet har
ikke program for forsknings- og utviklingsaktiviteter, men har hele tiden fokus på tiltak som
skal underbygge en kostnadseffektiv drift.

Lønnsforhold

Lønningene er regulert ved sentrale og lokale forhandlinger.

Opplæring

Kompetanseheving og rekruttering i transportbransjen er to store utfordringer som næringen
står overfor. Næringen har derfor stor fokus på disse utfordringene.

Dyktige yrkessjåfører med høy kompetanse er et viktig virkemiddel for å løse samfunnets
behov for trafikksikre og miljøvennlige busstjenester. Høy kompetanse blant yrkessjåfører er
også viktig for bedre trafikkavvikling, håndtering av uforutsette hendelser, regularitet,
forutsigbarhet og kundeservice. Disse faktorene er ansett som noen av de viktigste kriteriene
for at kollektivtransporten skal generere nye passasjerer, og få dagens kollektivreisende til
ytterligere å øke bruken av kollektivtilbudet.

Kompetanse gir trygghet i sjåførenes arbeidssituasjon og ved håndtering av ulike
problemstillinger. For oss som selskap bidrar prioritering av kompetanse blant de ansatte til
mer lojale medarbeidere, lavere skadefrekvens og mer økonomisk kjøring.

Arbeidsmiljø, likestilling og ytre miljø

Selskapet har et verdigrunnlag som tilsier at det er forbudt å drive diskriminering på grunn av
kultur, rase eller kjønn; eller drive med psykisk, fysisk, seksuell eller verbal trakassering.

Sykefraværet i konsernet var i gjennomsnitt 8,2 % (7,3 %). Her inngår et koillidsfravær på
2,4 % (2,4 %). Det har vært registrert 2 (5) tilfeller av skader og ulykker, hvorav 2 (5)
medførte sykmeldinger. Alle skadeforhold behandles i AMU og følges nøye opp. Konsernet
gir økonomisk støtte til organisert trening og annen forbyggende helsemessig behandling.
Konsernet har gode prosedyrer for oppfølging av sine sykemeldte. Målsettingen er å få den
sykemeldte snarest mulig tilbake i jobb.

Transportbransjen er tradisjonelt en mannsdominert næring. I selskapets ledergruppe er det 1
kvinne og 3 menn. Det er få kvinner som søker på sjåførjobber. Pt. har selskapet 4 fast ansatte
kvinnelige bussjåfører.
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I selskapets styre er det ingen kvinner. Både ledelse og styret er inneforstått med de
samfunnsmessige forventninger vedrørende likestilling i arbeidslivet.

Med henvisning til konsernets overordnete verdigrunnlag, skal hele vår organisasjon ha en
miljøbevisst atferd. Med det menes at konsernet ikke skal bruke mer ressurser enn strengt
nødvendig for å utføre oppgavene med riktig kvalitet.

Selskapet og konsernet følger myndighetenes anbefalinger vedrørende innkjøp og bruk av
hjelpestoffer i produksjonen. I tillegg har selskapet godkjente mottakere som tar seg av alt
spesialavfall. Konsernets virksomhet har som all annen transportvirksomhet en direkte
innflytelse på det ytre miljø. Selskapet er bevisst sitt ansvar for sikker drift og beskyttelse av
miljøet, og vil påse at prioriteringer sikrer en forbedring av miljøprestasjonen. Virksomheten
medfører et betydelig drivstofforbruk og påfølgende utslipp av klimagasser. På den atmen side
bidrar virksomheten i betydelig grad til en reduksjon av antall kjøretøy på veiene. Selskapet
arbeider kontinuerlig med forbedringsprosesser for å redusere belastningen på miljøet, og er
opptatt av tiltak som gir reelle miljøgevinster.

Vognpark og produksjon

Ved utgangen av beretningsåret bestod konsernets vognpark av 168 (171) busser og 2 (3)
gods- og varebiler. Den totalt utkjørte vogndistanse var 6,788 (6,966) mill. km.

Eierinteresser i andre transport- og transportrelaterte selskaper

Ved årsskiftet hadde TIRB konsernet følgende eierandeler i andre virksomheter innenfor
transportsektoren:

49,3 % av aksjene i Senja Rutebil AS.
29,8 % av Nord-Norsk Traflkksenter AS. Selskapet er leverandør av kurs for
obligatorisk opplæring for førere av tyngre kjøretøy.
3,8 i NOR-WAY Bussekspress AS via Cominor AS.
12,5 % av Flybussen.no DA.

Kjernevirksomheten er buss

Bussvirksomheten i Cominor er TIRB konsernets kjernevirksomhet. Den daglige driften skjer
fra Tromsø, Narvik, Andenes, Honningsvåg og Finnsnes. Selskapet har ikke program for
forsknings- og utviklingsaktiviteter, men har hele tiden fokus på tiltak som skal underbygge
en kostnadseffektiv drift.

Virksomheten har i 2014 omfattet følgende:

Flybuss

Under Flybussen.no kjører Cominor flybuss til og fra Tromsø Lufthavn; fra Finnsnes til
Bardufoss Lufthavn og fra Narvik til Narvik-Harstad Evenes Lufthavn. Flybussen er et viktig
tiltak innenfor kollektivtraflkken.

4
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Konsernets samlede driftsinntekter utgjorde i beretningsåret 212,9 (194,6) rnill.kr. Konsernets
driftsresultat ble et overskudd på 9,1 mill.kr, mot et underskudd på 10,0 mill.kr i 2013.
Konsernets resultat før skatt ble et overskudd på 7,3 mill.kr, mot et underskudd på
14,8 mill.kr i 2013. Konsernets årsresultat ble et overskudd på 5,3 mill.kr, mot et underskudd i
2013 på 11,6 mill.kr.

Bedringen i driftsresultat skyldes i hovedsak salg av eiendom.

De samlede investeringer i driftsmidler i konsernet var i 2014 på 19,6 mill.kr. De totale
investeringene i vognparken beløp seg til 19,4 mill kr

Konsernets likviditetsbeholdning var 38,1 mill.kr. pr. 31.12.2014.

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i selskapet var positiv med 10,7 mill.kr og i
konsernet positiv med 20,8 mill.kr.

TIRBs samlede driftsinntekter utgjorde i beretningsåret 8,3 (8,3) mill.kr. Driftsresultatet i
selskapet var et overskudd på 1,8 mill.kr., mot et underskudd i 2013 på 4,7 mill.kr. Selskapets
resultat før skatt ble et overskudd på 2,4 rnill.kr, mot et underskudd i 2013 på 10,5 mill.kr.
Selskapets årsresultat ble et overskudd på 1,7 rnill.kr, mot et underskudd i 2013 på 9,3 mill.kr.

Bedring i resultatet skyldes at det i 2013 ble gjennomført nedskrivning av vognmateriell og
nedskrivning av selskapets aksjepost i Senja Rutebil AS.

Forskjellen mellom driftsresultat og netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i
selskapet og konsernet henger sammen med ordinære avskrivninger, nedskrivninger og
endring i andre tidsavgrensningsposter. For nærmere informasjon vises det til
kontantstrømoppstillingen.

Konsernets kortsiktige gjeld pr. 31.12.2014 var 48,3 (38,0) mill.kr. og utgjorde 52,7 % av
samlet gjeld. Av dette var 8,1 mill.kr. neste års avdrag på langsiktig gjeld.

Totalkapitalen i konsernet, var ved utgangen av året 174,3 (214,4) mill.kr. Etter styrets
vurdering er selskapets finansielle stilling tilfredsstillende, og det bekreftes at selskapets og
konsernets regnskap er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Selskapets
egenkapitalandel var pr. 31.12.2014 på 98,2 %, mens egenkapitalandelen i konsernet var på
47,4 %.

Finansiell risiko

Kredittrisikoen i konsernet er begrenset fordi en vesentlig del av omsetningen relaterer seg til
offentlige virksomheter. Oppfølgingen av utestående fordringer er god. Konsernets
eksponering mot endring i rentenivå anses som moderat, da om lag bare 25% av konsernets
gjeld har flytende rente. Øvrig rentebærende gjeld er sikret gjennom rentebytteavtaler.
Konsernet er videre eksponert for risiko knyttet til utvikling i drivstoffpriser.
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Fremtidig utvikling

Konsernets ruteproduksjon for Troms fylkeskommune ble betydelig redusert etter tap av
anbud i Tromsø og omegn. Dette har konsernet som mål å kompensere for ved å engasjere seg
i andre anbud som etter hvert blir annonsert, samt ved økt satsing på turvirksomhet.

All bussvirksomhet i konsernet er nå konkurranseutsatt. Konserner har på grunn av tapte
anbud mistet mange tidligere stordriftsfordeler, og de anbud som er vunnet betjenes på små
driftsmarginer. Konsernets driftsmarginer er som følge av dette betydelig redusert. For å
bedre marginene jobbes det kontinuerlig med særskilt fokus på skade- og
vedlikeholdskostnader. Konsernet har kontinuerlig fokus på organisasjonsmessige
tilpasninger både med hensyn til kapasitet og endring av organisasjonen for å tilpasse seg
endrede forutsetninger.

Årsresultat og overføringer

Styret tilrår at generalforsamlingen vedtar følgende disponeringer:

Årets overskudd kr. 1.734.481

Mottatt konsernbidrag kr. 226.083

Fremføring av udekket tap : kr. 1.508.398

Sum overføringer: kr. 1.734.481

Finnsnes 6. mai 2015

Kjetil Førsvoll Per Hansen

Styreleder

-

Stein Erik Bredal-Olsen

stein Årild Hansen Ole Roger Storås Hege Pedersen

Adm.dir
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Saksfremlegg til generalforsamlingsmøtet i AS TIRB 2. juni 2015

Sak 05/15: Revisors beretning for 2014
Detvisestil revisorsberetning,somfølgervedlagt.

Forslag til vedtak:
Revisorsberetningfor2014tas til etterretning.
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Til generalforsamlingen i AS TIRB

Revisors beretning

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for AS TIRB som består av selskapsregnskap og konsernregnskap.
Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, resultatregnskap,
utvidet resultatregnskap og kontantstrøm for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en
beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i
samsvar med forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder etter regnskapsloven § 3-9,
og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av
et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller
feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og
planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er
relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rett-visende bilde. Formålet er å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk
for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering
av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet
av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
selskapet og konsernet AS TIRB' finansielle stilling per 31. desember 2014 og av deres resultater og
kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med forenklet
anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder etter regnskapsloven § 3-9.

PricewaterhouseCoopers AS, Musgatat, Postboks 6128, NO-9008 Tromse
T: 02316, org . no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsforerselskap
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Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av
overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000
"Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon" mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Tromsø, 19. mai 2015
PricewaterhouseCoopers AS

Kent-Helge Holst
Statsautorisert revisor

(2)
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Saksfremlegg til generalforsamlingsmøtet i AS TIRB 2. juni 2015

Sak 06/15: Fastsettelse av revisors gocItgjørelsei 2014
Det vises til note 2 i vedlagte årsrapport i sak 07/15,  der det fremgår at utbetalt
lovpålagt revisjon i 2014 i AS TIRB utgjør kr. 90.000 og andre
konsulenttjenester fra revisor er utgiftsført med kr. 127.909.

Forslag til vedtak:
Revisjonshonorar på kr. 90.000 og revisors konsulenthonorar på kr. 127.909
godkjennes.
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Saksfremlegg til generalforsamlingsmotet i AS TIRB 2. juni 2015

Sak 07/15: Fastsettelse av morselskapets regnskap og balanse pr. 31.12.2014,samt
anvendelseav årets overskudd
I møte den 06.05.2015 fattet styret følgende vedtak:

Styret anbefaler at generalforsamlingen godkjenner det fremlagte regnskap og
balanse for 2014 for AS TIRB.
Styret anbefaler at generalforsamlingen vedtar følgende disponeringer i AS TIRB:

Årets resultat : kr. 1.734.481

Mottatt konsernbidrag kr. 226.083
Fremføring av udekket tap: kr. 1.508.398
Sum disponeringer: kr. 1.734.481

Det vises til vedlagte årsregnskap.  

Forslag til vedtak:
Det fremlagte regnskap og balanse for 2014 godkjermes.

Årets resultat på kr. 1.734.481 disponeres slik:
Årets resultat : kr. 1.734.481

- Mottatt konsernbidrag kr. 226.083
Fremføring av udekket tap: kr. 1.508.398
Sum disponeringer: kr. 1.734.481
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Årsoppgjør 2014
for

AS TIRB

Foretaksnr. 916882440
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Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er avlagt i henhold til forenklet IFRS i samsvar med regnskapsloven § 3-9. Det vises nedenfor

til de viktigste regnskapsprinsipper som er benyttet ved utarbeidelse av regnskapet. Når det gjelder
oppstillingsplan og noteinfoimasjon tilsier forenklet anvendelse av IFRS at disse kan være i samsvar med

regnskapsloven (NGAAP). Oppstillingsplan og noteinformasjonen for AS TIRB og konsernet er således
gjort opp i samsvar med dette.

IFRS er innført i selskaps- og konsemregnskapet fra og med 2005.

Konsernregnskapet kan fås utlevert ved henvendelse til AS TIRB, Postboks 446, 9305 Finnsnes.

Inntektsføringsprinsipper

Inntekter ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Årlige offentlige tjenestekjøp
periodiseres og inntektsføres løpende over året ut fra de inngåtte avtaler og de opptjeningskriterier som
avtalene hjemler.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år, samt poster som

knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Anleggsrnidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke
forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet fmner
sted, med frach-ag for transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres lån til amortisert kost
beregnet ved bruk av effektiv rente. Første års avdrag på langsiktig gjeld er oppført som kortsiktig gjeld.

Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger
Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres fortløpende og er basert på historisk erfaring og andre
faktorer, inklusive forventninger om fi.emtidige hendelser som anses å være sannsynlige under nåværende
omstendigheter.

Konsernet utarbeider estimater og gjør antakelser/forutsetninger knyttet til fremtiden. De regnskapsestimater
som følger av dette vil per defmisjon sjelden være fullt ut i samsvar med det endelige utfall.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. Ved senere
måling vurderes fordringene til amortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv rente metoden, fratrukket
avsetning til forventet tap.

Varebeholdninger
Lager av hmkjøpte varer er verdsatt til laveste verdi av historisk kost og netto realisasjonsverdi. Netto
realisasjonsverdi er estimert salgspris fratrukket kostnader for salg.

Varige driftsmidler, avskrivninger og nedskrivninger

Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost tillagt oppgraderinger og fratrukket akkurnulerte av- og
nedskrivninger. De ordinære avskfivninger er lineære og fastsettes ut fra de enkelte driftsmidlers antatt
brukstid. Ved overgang til IFRS ble det foretatt en justering av brukstiden for enkelte driftsrnidler.
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Note 1 - Regnskapsprinsipper - forts.

Eiendeler anskaffet ved fmansiell leasing avskrives i henhold til eiendelens forventede brukstid, og

forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad.

Bokført beløp av varige driftsmidler blir gjennomgått på balansedagen for å vurdere om det er indikasjoner

på verdiforringelse. Dersom det foreligger slik indikasjon estimeres driftsmidlets gjenvinnbare beløp og

nedskrives til dette.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/utsatt

skattefordel. Utsatt skatt/utsatt skattefordel er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjeller

som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til

fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som

reverserer eller kan reversere i sannne periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt regnskapsføres til

nominelt beløp. Skattereduksjon ved avgitt konsembidrag og skatt på mottaft konsernbidrag, som føres til

økt kostpris eller direkte mot egenkapitalen, føres direkte mot skatt i balansen (betalbar skatt eller utsatt

skatt).

Ubytte

Utbytte føres som gjeld i den perioden det blir vedtatt av generalforsamlingen.

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser
Forpliktelser til å yte tilskudd til innskuddsbaserte pensjonsordninger føres som kostnader i

resultatregnskapet når de påløper.

Selskapet og konsernet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser,

kalt ytelsesplaner. Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall

opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, ftemtidig regulering av lønn,

pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuannessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang og

lignende. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto

pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler.

Estimatavvik som skyldes ny informasjon eller endringer i de aktuarmessige forutsetningene blir tillagt eller

belastet egenkapitalen mot utvidet resultatregnskap i den perioden de oppstår.

Netto pensjonskostnad klassifiseres i sin helhet som lønnskostnad i resultatregnskapet.

Konsernregnskap
Konsernregnskapet viser konsernets økonomiske resultat og stilling når selskapene betraktes som en enhet.

De selskaper som er innarbeidet følger av note 5. Alle vesentlige interne resultatposter samt

konsernmellomværende er eliminert. Kostpris på aksjene i datterselskapene elimineres mot egenkapitalen i

datterselskapene på oppkjøps-/etableringstidspunktet etter oppkjøpsmetoden.
Anskaffelseskost tilordnes identifiserte eiendeler og gjeld i datterselskapene, som oppføres i

konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuelle merverdier ut over hva som kan

henføres til oppkjøpte eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet

avskrives lineært over de oppkjøpte eiendelenes antatt økonomiske brukstid.

Leasing

Leieavtaler klassifiseres som fmansiell eller operasjonell i samsvar med den enkelte avtalens reelle innhold.

Dersom det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til underliggende leieobjekt er gått over på

leietaker klassifiseres leieavtalen som fmansiell. Andre leieavtaler klassifisers som operasjonelle.
Driftsmidler i leieavtaler vurdert som fmansiell leasing aktiveres i balansen til verdien i leieavtalen og

avskrives som varige driftsmidler. Avdragsdelen av leieforpliktelsen vises som langsiktig gjeld. Forpliktelsen

reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad.
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Note 1 - Regnskapsprinsipper - forts.

For avtaler som klassifiseres som operasjonell behandles leiebetalingene som driftskostnad som fordeles

systematisk over hele leieperioden.

Kontantstrømsoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Ved bruk av den indirekte metoden

rapporteres kontantstrømmene brutto fra investerings- og finansieringsakfiviteter, mens det

regnskapsmessige resultat avstemmes mot netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter. Kontanter og

kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som

umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere

enn tre måneder fra anskaffelsesdato.
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Note 5 - Datterselskap og tilknyttet selskap

Tall i 1000 kr

Firma Res. etter Egenkapital Bokfort verdi Anskaffelses- Forretnings- Eierandel Eierselskap Stemme-
skatt i AS TIRB tidspunkt kontor andel

CominorAS -6 013 36 592 45 962 2008 Finnsnes 100% ASTIRB 100 %

T1RBEiendomAS 9 615 12221 2 728 2007 Finnsnes 100% ASTIRB 100%

SenjaRutebilAS (*) 0 6 102 2 640 2001 Vangsvik 49,29 % ASTIRB 49,29 %

Det er lagt til grunnantattresultatfor selskapetsomikkehar avgittendeligårsregnskapved avleggelseav AS TIRBsitt regnskap.
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Note 9 - Transaksjoner konsernselskap

Selskapet har hatt følgende transaksjoner med konsernselskaper:

Tall i 1000 kr

2013 2013 Nærstående part Relasjon

Kjøp av administrative tjenester 6 565 625 Cominor AS Datterselskap
Utleie av vogner 6 872 8 532 Cominor AS Datterselskap

Avtaler vedrørende administrative tjenster og vognleie inngås på årsbasis.
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Note 10 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i AS TIRB pr 31.12.14 består av følgende aksjer:

Antall Pålydende Balanseført

80 66 695 200833 690

Eierstruktur, andel av totalkapitalen.
Boreal Transport Nord AS 73,413 %
Lenvik kommune 10,421 %
AS Pe-Le Invest 9,543 %
Bardu kommune 2,183 %
Trond Figenschou 0,938 %
Svein Storelvmo 0,938 %
Kåfjord kommune 0,808 %
Kvænangen kommune 0,780 %
Ivar Jakobsen 0,245 %
Inger Hauan 0,163 %
Ole Bemtsen 0,122 %
Agnar Bratteng 0,082 %
Kj ell Mikkelsen 0,082 %
Kurt Jenssen 0,082 %
Jan M. Johannessen 0,082 %
Jon-Harald Nysted 0,041 %
Birger Johansen 0,041 %
Nordreisa kommune 0,012 %
Tone-Irene Bye 0,010 %
Jon Jentoft 0,005 %
Robin Vestad 0,005 %
Svein Kåre Nilssen 0,004 %
Knut Johansen 0,002 %
SUM 100,00 %

Boreal Transport Nord AS kjøpte 4. september 2014 aksjeposten til Hurtigruten ASA
I AS TIRB. Høsten 2014 solgte ytterligere 5 aksjonærer sine aksjer til Boreal Transport Nord.
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Note 12 —Tilknyttet selskap

Tall i 1000 kr

Senja Rutebil AS irmgår som tilknyttet selskap. AS TIRBs' andel i selskapet utgjør 49,29%.

Balanseført 31.12.13 2 640

Balanseført 31.12.14 2 640

KONSERN

Balansefort 31.12.13 2 640

Resultatandel 2014 0

Balansefort 31.12.14 2 640

Note 13 —Sikringsbokføring

Tall i 1000 kr

KONSERN
2014 2013

Eiendeler Forpliktelser Eiendeler Forpliktelser
Rentebytteavtale- kontantstrømsikring
SUM balanseførte verdier

074001 439
074001 439

Selskapet tegnet i 2009 en renteswap på Mnok 29,6. Renteswappen er knyttet til anbudskjøring i Nordland

der kontrakten går fra 25.03.08 til 24.03.15. Sikringen er gjort for å få forutsigbare rentekostnader på anbuds-
kontrakten. Gjenstående lån pr 31.12.14 er Mnok 11,2.
Gjennom renteswapen har selskapet for avdelingen i Narvik byttet fra flytende til fast rente.
Fastrenter er på 3,87%, eks. selskapets margin til banken.

Selskapet tegnet i 2010 en renteswap på Mnok 20,0. Renteswappen ble tegnet for å balansere andel flytende
og fast rente i selskapet, og for å fa forutsigbarhet i rentekostnadene.
Fastrenter er på 4,5%, eks. selskapets margin til banken.

Virkelig verdi av de to renteswappene er tnok 740 og er ført mot egenkapitalen og utsatt skatt.
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Note 14 - Leieavtaler - årlige kostnadsbelastninger

KONSERN

Tall i 1000 kr

2014 2013 Varighet Fastsettelse av leie

Husleieavtaler med eksterne 1) 1 476 1 086 Variabel Markedsleie
Leie vogner, operasjonell leasing 27 27 01.05.2011 Markedsleie

1) Variabel, men kort varighet, og ingen uoppsigelige avtaler.
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Note 16 —Finansinntekter

AS TIRB

Selskapet har ingen fmansinntekter, utover ordinære renteinntekter fra bankinnskudd.

KONSERN
Andre fmansin_ntekteri 2014 består i av utbytte fra Norway-Bussekspress og gevinst ved salg av aksjer.

Note 17 —Bundne midler og kassekreditt

AS TIRB
Selskapets bundne bankinnskudd utgjør tnok 0.

Selskapet har kassekreditt med limit for TIRB konsernet på 20 mill.
Selskapet hadde ikke trekk på kassekreditten pr. 31.12.14.

KONSERN
Konsernets bundne bankinnskudd utgjør tnok 3.081

Konsernet har kassekreditt med en limit på 20 millioner kroner.
Trekk på kassekreditten i datterselskap fremkommer i konsernregnskapet som kortsiktig gjeld til
kiedittinstitusjoner. Pr. 31.12.2014 hadde selskap i konsernet trekk på kassakreditten på tnok 6.487.
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FULLMAKT

Undertegnede

som eier antall aksjer i AS TIRB

gir med dette

Fullmakt til å møte og avgi stemme på våre/mine vegne på TIRBs ordinære generalforsamling
tirsdag 2. juni kl. 1300

Sted Dato

Underskrift
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

Saksbehandler
Asle Tjeldflåt

TelefonVår datoVår ref.Arkivkode
77 64 20 45 28.05.20152015/2454 -r2334

Deres datoDeres ref. I
27.04.20152015/1102-4

pikftv 

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett

Godkjenning av kommunal garanti - Nordreisa menighetsråd

Fylkesmannen i Troms viser til brev fra Nordreisa kommune av 27. april 2015 med søknad
om godkjenning av kommunal garanti.

Nordreisa kommunestyret vedtok 26. mars 2015, under sak 16/15, å stille selvskyldnergaranti
for lån på inntil kr. 1 000 000,- som Nordreisa menighetsråd tar opp for å foreta tekking av tak
på Nordreisa kirke.

Garantien gjelder for lånets hovedstol på maksimalt kr. 1 000 000,- med tillegg av 10 % av til
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
Kommunens maksimale garantiansvar er med dette kr. 1 100 000,-. Det er videre vedtatt at
garantiansvaret skal reduseres i takt med nedbetalingen av lånet, og at garantiansvaret
opphører etter 10 år med tillegg av inntil 2 år, jf. garantiforskriften § 3.

Etter kommuneloven § 51 nr. 1 skal vedtak om å stille kausjon eller annen økonomisk garanti
for virksomhet som drives av andre enn kommunen selv, godkjennes av departementet.
Myndighet til å godkjenne eller ikke godkjenne kommunale garantier er delegert til
Fylkesmannen. Nærmere regler om kommunale garantier er gitt i garantiforskriften.

Fylkesmannen har kontrollert vedtaket opp mot kommuneloven § 51 nr. 2 som setter forbud
mot å stille kommunal garanti overfor næringsvirksomhet. Vi konkluderer med at vedtaket
ikke i strid med kommuneloven § 51 nr. 2.

Det fremgår av saksfremlegget at menighetsrådet i vår/sommer skal foreta omtekking
(de- og remontering) av skifertak på Nordreisa kirke, og at menighetsrådet i den forbindelse
vil måtte ta opp lån til finansiering av prosjektet. Arbeidene omfatter demontering av skifer,
legging av underlagspapp på eksisterende taktro, oppretting, montering av sløyfer og lekter og
remontering av skifer. I tillegg er det medtatt bygningsmessige arbeider i form av
etterisolering og ventilering på kaldloft, utskifting av dekkbord, mønebord og lignende, samt
eventuelt nye takrenner og nedløp.

Nordreisa kommunestyre vedtok under behandlingen av årsbudsjettet for 2015 å øke
tilskuddet til Nordreisa menighetsråd tilsvarende renter og avdrag for lån på 1,5 mill. kr. Dette
betyr at renter og avdrag dekkes av kommunen. Kr. 500 000,- av dette er til utbedring av
sakristiet, som kommunestyret allerede har gitt garanti til i sak 32/14 av 12. juni 2014. Siden

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og www.fylkesmannen.no/troms

kommunalavdelingen
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Storfjord kommune

Personal- og serviceavdelingen

Nordreisa kommune

Melding om vedtak

Deres ref: Vår ref Arkivkode Dato
2015/727-6 L71 16.03.2015

Godkjenning av prosjekt "Boligutvikling i Nord-Troms"

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 12.02.2015

Vedtak:

Storfjord kommune deltar i prosjektet «Boligutvikling i Nord-Troms» i regi av Nord-Troms
Regionråd DA. Storfjord er administrasjonskommune på vegne av Nord-Troms kommunene.
Prosjektet er et interkommunalt samarbeidsprosjekt med alle kommunene i Nord-Troms
region.
Prosjektet organiseres som prosjektorganisasjon, som fremlagt i saksutredningen.
For prosjektets eksistens forutsettes det ekstern finansiering fra Husbanken og Troms
fylkeskommune. Prosjektlederstilling som skal koordinere arbeidet dekkes av eksterne
midler.
Storfjord kommune bidrar med lønnsutgifter 10 % stilling - i form av disponering av egne
faglige ressurser i organisasjonen i prosjektperioden. Dette inngår som del av
egenfinansiering i prosjektet.

Med hilsen

Ellen-Beate Jensen Lundberg Rita Bruvold Bergland
Rådmann Sekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.

Kopi til:
Trond-Arne Hoe

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:77 21 28 00
Hatteng Hatteng Telefaks:77 21 28 01
Q(1z16 flTFP FN
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Nord-Troms Regionråd DA
Gibixt./

Senilord Xificord Skierwv Nuedrel. 10-~~

e-post: postmottak@tromsfylke.no

Hering - grunnlagsdokument for fylkestingsmelding om fag- og yrkesopplæringen i Troms

Fylkesråd for utdanning har lagt grunnlagsutredninger og strategier for fag- og

yrkesopplæringen i Troms ut til høring med innspillfrist 10. april 2015. Fylkesrådet vil legge

saken fram for fylkestinget i juni 2015.

Intensjonene er å undersøke hvordan nye utdanningsmodeller og et tettere samarbeid

mellom skole og bedrift kan øke gjennomføringen. Samtidig rettes oppmerksomheten mot

kvaliteten i utdanningen, kvalitetsutvikling av lærere, og om opplæringen kan gjøres mer

steds- og tidsuavhengig, slik at mulighetene blir større i alle deler av fylket.

Hovedutfordringen i Troms er at bare halvparten av elevene som starter på et yrkesfaglig løp

i Vgl, fullfører og består opplæringen. Normalordningen er at fag- og yrkesopplæringen

først gis over 2 år i skole og så over 2 år i lærebedrift. Overgangen fra skole til opplæring er

identifisert som særlig problematisk. Når om lag halvparten av elevene i Troms velger

yrkesfaglig opplæring etter ungdomstrinnet, sier det seg selv at dette er et betydelig

samfunnsproblem.

Fylkestingsmeldingen har følgende hovedkapitler:

Videregående opplæring i et fremtidsorientert samfunnsperspektiv

Fag- og yrkesopplæringen (organisering, oppgaver og aktører)

Overordnede vurderinger (kvalitet, lokalisering og økonomi)

Forslag til strategier og tiltak for å styrke kvaliteten og øke gjennomføringen i fag-

og yrkesopplæringen i Troms 2015-2025

Gjennomføring av tiltakene

Formålet med meldingen er å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Meldingen

skal være et styringsdokument som støtter opp om overordnede planer og strategisk arbeid i

fag- og yrkesopplæringen. De sentrale planene i Troms fylkeskommune er blant andre

«Fylkesplan for Troms 2014-2025» og «strategiplan for videregående opplæring 201 4-201 8

- Tid for mestring!»

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett

Tlf 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452

E-post: reqionradPhalti.no

wm,vnordtrornsportalen.no

Troms fylkeskommune

Ved fylkesråden for utdanning

Postboks 6600

9296 Tromsø

1

DERKONTMSTE-RFbRMER'F6LK:'
NORD-TROMS-1_;

f-y
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Nord-Troms Regionråd DA
Ckiberload

Dyngru Storfjavl ICA rd Nprelrei. Ks-zuanze.

Strategi 2: Iverksette forsøk der skolene har større ansvar i fag- og yrkesopplæringen

En god arbeidsdeling mellom skole og lærebedrift forutsetter at skolene og lærebedriftene

utfyller hverandre i opplæringen. Organisering av læreplanenes kompetansemål og

opplæringens innhold i kurs og moduler kan gjøre det lettere også for voksne til å

gjennomføre videregående opplæring.

Kommentar/innspill:

Gjennom en slik strategi kan det også gis rom for å fravike prinsippet om minimum 8 elever

for å igangsette tilbud. Dette trenger ikke å være et absolutt krav, om man lar

rammebevilgningen følge eleven. Da kan det være opp til skolen å drive/gi tilbud innenfor

disse forutsetningene.

Nord-Troms Regionråd ser denne strategien som en åpning for at flere voksne som er i

arbeid kan gis muligheten til å formalisere sin kompetanse. Dette vil styrke både det faglige

utbyttet for elevene og det økonomiske grunnlaget for tilbudene. Gjennom prosjektet

«Kompetanseløft i Nord-Troms» har Nord-Troms Studiesenter gjennomført en omfattende

kartlegging innen helsesektoren i regionen. Kartleggingen har vist at det er mange ufaglærte

innen denne sektoren som kunne gis en mulighet til gjennomføring av videregående

opplæring i et slikt tiltak. Det er derfor viktig å få voksenopplæringa inn i det fleksible

systemet. I tillegg vil vi trekke frem ungclomsgruppa uten rettighet til videregående

opplæring, og som er for ung til voksenopplæringstilbud (19 - 25 år) - disse havner «mellom

flere stoler» og burde fanges opp i et fleksibelt opplæringssystem. Forskningsrapport (NIFU-

rapport 2014-3) viser at 30 % i denne gruppa gjør «ingen ting».

Strategi 3: Iverksette forsøk med tids - og stedsuavhengig opplæring

Fag- og yrkesopplæringen skal ta fylkets fortrinn i bruk. Næringspolitikken i Troms skal

kunne ta utgangspunkt i regionale og lokale fortrinn og forutsetninger, og være klynge- og

innovasjonsrettet. Ved å styrke koblinger mellom næringsmiljøer og opplærings- og

kunnskapsmiljøer skal det stimuleres til nyetableringer, innovasjonsevne og

konkurransestyrke for bedrifter i klynger og næringsmiljø. I tråd med dette kan det være

fruktbart også å gi opplæringstilbud med utgangspunkt i tilgangen på bedrifter, uavhengig

av geografisk nærhet til skolested med de aktuelle tilbudene.

Kommentar/innspill:

I Nord-Troms har vi startet arbeidet med en helhetlig entreprenørskapssatsing gjennom 3

ulike delprosjekt rettet mot aldersgruppene 6-35 år (Troms fylkeskommunens nærings- og

utviklingsplan for Nord-Troms). Gjennom en sterkere entreprenørskapssatsing i skolen som

Adr.: Hovedveien 2, 97 51 Storslett

Tlf 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452

E-post: reqionra~alti.rw

www.nordtromsportalen.no
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K-Sekretariatel

0

Nordreisa kommune
v/ordforer
9151 Storslett

Deres ref: Vår ref: Saksbebandler: Telefon: Dato:
51151428.5.5/A1-1 Audun Haugan 77 88 80 43 23.03.2015

E-postadresse: Nlobil:
UI J.1. 1,,, 91 69 1842

KONTROLLUTVALGET - SAK 04/15 - KONTROLLUTVALGETS ÅRS RAPPORT
2014

Kontrollutvalget har i mote 18.02.2015 protokollert folgende under sak 6/15:

Sak 04/15
KO NTRO LLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2014

Iiiiistilling til vedta k:
Kontrollulvalget rar kommuneslyrel å lalle slikI vedla k:

KonfrolluIvalgels arsrapport fir 20141as Ii1 orientering.

Behandling:

innstillingen ens1ennnig ved1a11.

Vedtak:

Kontrollulva1get rar kommuneslyret å slikt v e cli a k:

Kontrollatvalgels arsrapporl Ibr 2014 las til orienfering

Saken oversendes for behandling i kommunestyret og jeg bekalegr samtidig at saken - ved en
inkurie - ikke har blitt oversendt tidligere.

Med vennlig hilsen

f
Audun Haugan
rådgiver
Postadresse: llovedkontor: Avtletingslmntor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Organisosjonsnr:
K-SekreIatiMet IKS FyIkeshuseI Poslmottak Fossen do Lenvik komnnine 988 064 920

Poslhoks 6600 Suandyn. 13. TROMSO 9479 HARSTAD 9144 SAMUELSI3LRG 9306 FINNSNES
9296 TROMSO TIF 77 78 80 43 TIC.77 02 61 66 .1.11'.77 71 61 14 TIF 77 87 1065
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INNLEDNING

Kommuneloven (lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 ar. 107) gir
bestemmelser vedrørende internt tilsyn, kontroll og revisjon i kommuner og fylkeskommuner.
Gjeldende forskrift om kontrollutvalg, som trådte i kraft 1.7.2004, sammen med tilhørende
endringer i kommuneloven, gir nærmere bestemmelser om valg og sammensetning av
kontrollutvalget, utvalgets ansvar og oppgaver, og om saksbehandling og sekretariat.

KONTROLLUTVALGETS FORMÅL OG SAMMENSETNING

2.1 Formål

Etter kommuneloven har kommunestyret det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning,
jf. § 76.

For å ivareta dette tilsynsansvaret velger kommunestyret selv et kontrollutvalg som skal
"forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne", jf. § 77 nr. 1.
Dette er gjentatt i Forskrifi konfrolluNalg i kommuner ogffikeskommuner (av 15.6.04)
§ 2.

2.2 Valg - sammensetning

Kontrollutvalget skal ikke tillegges andre oppgaver enn det som knytter seg til kontroll- og
tilsynsfunksjonen. Det vil si at kontrollutvalget ikke skal delta i den aktive politiske
beslutningsprosessen. For at utvalgsmedlemmene skal få en uavhengig status i forhold til
forvaltningen (underordnede politiske organer og administrasjonen), er det gitt strenge
valgbarhetsregler som innebærer at valgte representanter i utøvende politiske organer (organer
med beslutningsmyndighet) eller ansatte i kommunen ikke kan bekle vervel som
kontrollutvalgsmedlem. I praksis er det kun kommunestyrerepresentanter, som ikke blir tillagt
andre politiske oppgaver, som kan inneha dette vervet, samt valgte personer utenom de
folkevalgte.

Minst ett av medlemmene i kontrollutvalget skal være medlem også av kommunestyret.

Ett fast medlem er gått bort (Bjarne Jensen) og kontrollutvalget har derfor i dag 4 faste
medlemmer. I tillegg er det personlige varamedlemmer oppnevnt av kommunestyret.

For inneværende valgperiode (2011-2015) består kontrollutvalget av:

Leder: Bjørn Garden
Nestleder: Heidi Gausdal

Medlem: Asbjørn Fredriksen

Medlem: Tone C Henriksen Johnsen

2
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6

for videre behandling. Kontrollutvalget vil folge rapportens anbefalinger opp i senere
moter.

Forvaliningyrevi.yjonsprayjeklel «Forebyggende arbeid, saksbehandling og iniernkonfroll
i barnevernijenesten»

Kontrollutvalget bestilte i møte 19.11.2014 et forvaltningsrevisjonsprosjekt innen
barneverntjenesten, hvor hovedmå1settingen er å se på om saksbehandling, internkontroll
og forebyggende arbeid er tilfredsstillende innenfor tjenesten. Bestillingen er oversendt
KomRev NORD for igangsetting.

Gjennoingang avfirmannslwpssaker:

I hvert møte lar kontrollutvalget en gjennomgang av sakslistene til formannskapet og ser
nærmere på saker av interesse.

Andre saker:

Kommunens regler for salg og annen disponering av kommunens eiendeler.
Antikorrupsjonsarbeid og etikk.
Rådmannens internkontroll —betryggende kontroll?
Budsjettramme 2015 for kontrollutvalgets virksomhet

Storslett, 18. f' ruar 2014

C 6 wt
Bjørn Garden

,

fieidi GauSdalAsbjornFieàrik eh Tone C Hemiksen Johnsen Laila Bjerke
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Nordreisa kommune 

  

Rådmannen 

 

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 77 07 00 Bankkonto: 4740.05.03954 

Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 

E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

    

    
    

    

    
    

 

Kystverket Troms og Finnmark 

pb 1502 

6025  ÅLESUND 

 

 

 

 

 
 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/1410-4 4901/2015 X53 19.05.2015 

 

Krav om midlertidig løsning for fiskerihavn Sørkjosen 

Søndag 10. mai ble Nordreisa kommune rammet av et stort jordras. Jordraset forårsaket store 

ødeleggelser, på materiell, bygninger, veg og ikke minst for fiskerihavn i Sørkjosen. 

 

Sørkjosen fiskerihavn fikk store ødeleggelser, bl.a. forsvant halve moloen, den delen som lå inn 

mot land. Resterende molo som står tilbake, ligger mange meter fra land. For å komme seg til 

molo må man i dag benytte båt.    

 

Dette betyr at fiskerihavnen ligger åpen for vær fra nordlig retning og at båter ikke ligger trygt 

lengre. Tilsammen er der over 120 båter som ligger fortøyd og som trenger en trygg plass. I 

tillegg er det behov for en trygg havn for gjestende fiskere. 

 

Etter henstilling fra Reisafjord Båtforening, fikk Nordreisa kommune, sammen med Kystvakten 

lagt en provisorisk beskyttelse som kan avhjelpe over sommeren. Denne består av en gammel 

laksemære som fungere noe bølgedempende. Denne vil IKKE være tilfredsstillende for høst og 

vintervær. Nye midlertidige løsninger må på plass innen utgangen av august 2015.    

 

Kystverket eier fiskerihavnen, Nordreisa kommune mener det er Kystverkets oppgave å sikre 

havnen, også når det gjelder midlertidige løsninger. Havnen er etablert og da påligger det eier et 

ansvar å sikre havnen i en spesiell situasjon.  

 

Nordreisa kommune forventer at Kystverket tar ansvar også for midlertidig løsninger i en 

ekstraordinær situasjon skapt av naturhendelser.  

 

Vi ber om rask tilbakemelding.  

 

 

 

-�87�-



 

 Side 2 av 2 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Lidvart Jakobsen  

Ordfører  

Christin Andersen 

    Assisterende rådmann 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

Arve Andersen, Region Troms og Finnmark, arve.andersen@kystverket.no     

Fylkesmannen i Troms, fmtrpostmottak@fylkesmannen.no    

Reisafjord Båtforening, v / Odd Høgbakk, reisafjord@nordtroms.net     
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Norges
vassdrags- og
energidirektorat

N V E

KVÆNANGEN KRAFTVERK AS
Bjørklysvingen 3
9152 SØRKJOSEN

Vår dato: 14.04.2015
Vår ref.: 201501323-8 kv/jfj
Arkiv: 315/208. DZ Saksbehandler:
Deres dato: Jakob Fjellanger
Deres ref : 22 95 92 13

Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for Abojohka utbyggingen -
oversendelse av krav til kommentar
Vi har mottatt lu-avom revisjon av konsesjonsvilkårene for Abojohka utbyggingen fra Nordreisa
kommune, jf. vedlagte brev m/vedlegg av 31.03.2014. Vi viser i denne sammenheng også til krav
framsatt av Nordreisa Jeger- og Fiskerforening i brev av 12.04.2015 og til NVEs svarbrev av
25.10.2013.

Vi ber om deres kommentarer til konkrete forhold som er tatt opp i kravbrevet. I tillegg ber vi dere svare
på eller ta stilling til følgende:

Gi en oversikt over hva som finnes av relevant dokumentasjon om kravene som stilles.

På hvilke områder det eventuelt kan være behov for ytterligere utredninger/dokumentasjon.

Finnes det opprustings- og utvidelsesmuligheter (0/U) og eventuelt gode løsninger knyttet til
revisjonskravene?

Kommentarene bes oversendt til NVE innen 01.08.2015.

Med hilsen

Carsten Stig Jensen Jakob Fjellanger
seksjonssjef senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrifi. Det ergodkjent ihenhold til interne rutiner.

E-post nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 O SLO, Telefon: 09575, Internett mvw.nve.no

Org.nr.: N O 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor Region Midt-Norge 1Region Nord 1 Region Sor !Region Vest 1Region Øst

Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 iKongens gate 14-18 1 Anton Jenssensgate 7 !Naustdalsvn. 1 B IVangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER i 8514 N ARVIK !Postboks 2124 1 Postboks 53 1Postboks 4223

0301 OSLO ! 3103 TØNSBERG 1 6801 FØRD E : 2307 H AMAR
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Side 2

Vedlegg:

Kopi:

Jan Tørfoss
Nordreisa Jeger og Fiskerlag
Nordreisa kommune
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Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune krever revisjon av konsesjonsvilkår etter vassdragsreguleringsloven § 10 nr
3, for overføringen fra Stuora Mollesjavri til Abbujokka, tas opp til revisjon. Krav fremmes med
bakgrunn i ønske om å forbedre miljøtilstanden i Mollesjohka og Reisaelva som har vært
skadelidende på grunn av reguleringen av Stuora Mollesjavri.

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune krever revisjon av konsesjonsvilkår etter vassdragsreguleringsloven § 10 nr
3, for overføringen fra Stuora Mollesjavri til Abbujokka, tas opp til revisjon. Krav fremmes med
bakgrunn i ønske om å forbedre miljøtilstanden i Mollesjohka og Reisaelva som har vært
skadelidende på grunn av reguleringen av Stuora Mollesjavri.

Saksopplysninger

Stuora Mollesjavri ble regulert som en del av vannkraftutbyggingen av Abojohka etter tillatelse
gitt 15. mai 1964. I tillatelsen er revisjonstiden satt til 50 år. Det vil si at det nå kan fremmes krav
om revisjon av konsesjonsvilkår slik at vilkårene til konsesjonen kan behandles på nytt av NVE.

NVEs utgangspunkt for en revisjon vil være å bedre miljøforholdene i de berørte vassdragene.
Vassdragsregulering påvirker en rekke faktorer, både fysiske og biologiske, i og rundt de
vassdrag som bygges ut. Da de fieste av de større vannkraftanleggene i Norge ble bygget var det
stort fokus på vannkraftens samfunnsmessige betydning, og mindre fokus på miljohensyn enn i
dag, og vannkraftverk og vassdragsregulering er en betydelig påvirkningsfaktor på norsk natur.
Krav om minstevannføring og magasinrestriksjoner er vanlig i revisjonssaker. Samlet vil en slik
revisjon kunne gi vesentlige miljøforbedringer, men samtidig en reduksjon av fornybar energi.

Berørte grunneiere og Nordreisa jeger og fiskeforening har i mange år hevdet at konsesjonen må
oppheves fordi den er gitt etter feil og dårlig saksbehandling i 1964. I brev til NVE, Norges
vassdrag og energidirektorat i april 2013 har de tatt opp denne saken. I svarbrev datert
25.10.2013 skriver NVE dette:
Vi viser til Deres brev datert 12.04.2013, hvor det kreves at konsesjonen for overforingen fra
Stuora Mollesjavre til Abbujokka trekkes tilbake. I brevet vises det både til påståtte
saksbehandlingsfeil iforbindelse med konsesjonsbehandlingen, og til virkninger for anadrom fisk
og elvedeltaet i Reisavassdraget som antas å skyldes overforingen.
Konsesjon til overforingen av Stuora Mollesjavre til Abbujokka ble gitt ved kongelig resolusjon
av 15.05.1964, og NVE må forholde seg til at dette er en gyldig konsesjon. På dette grunnlag kan
NVE ikke vurdere denne siden av saken videre.

Imidlertid er det anledning til å kreve revisjon av konsesjonsvilkår etter
vassdragsreguleringsloven § 10 nr. 3. Ved revisjon av vilkår kan det pålegges tiltak som for
eksempel slipp av minstevannforing, og restriksjoner på regulering av vannstanden i magasiner.
Men man kan ikke fierne selve reguleringen eller overforingen. Mer informasjon om dette finnes
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på NVEs nettsider. Hvis dere onsker å kreve revisjon av konsesjonsvilkår for overforingen av
Stuora Mollisjavre ser NVE det som en fordel at krav fremmes gjennom kommunen der
reguleringen foregår, dvs. Nordreisa eller Kvænangen kommune. Det vil da være mulig å samle
eventuelle krav li-a flere interesser i området, og gi de en samlet behandling. Hvis kommunen
ikke onsker dette, kan NVE vurdere å åpne revisjonssak på grunnlag av krav fra andre
representanter for allmenne interesser. Jeger- og fiskerforeninger anses normalt å representere
allmenne interesser iforbindelse med revisjonssaker.

NVE skriver her at konsesjonen er lovlig fattet i 1964 er derved en gyldig konsesjon. Det
kommunen kan gjøre er å kreve revisjon av konsesjonsvilkårene. Det kan omfatte at det kan
settes vilkår om pålegge av tiltak som for eksempel slipp av minstevannføring, og restriksjoner
på regulering av vannstanden i magasiner.

Vurdering

Påvirkning i Reisaelva og Mollegjohka
I Reisavassdraget er det Mollegjohka som er mest direkte påvirket av reguleringen av Abojohka,
men Reisaelva påvirkes også gjennom påvirkningen på Mollegjohka.

Interessegruppa for tilbakeforing av Stoura Mollisjavrre til Reisaelva, som ønsker å få tilbake
vannføringen i Mollesjohka gjennom strengere miljøkrav til regulant, har påpekt flere
konsekvenser som er observert etter overføringen av vann fra Stuora Mollesjavri til Abojåvri:

Betydelig lavere vannstand i Mollesjohka. Den første kilometeren er tørrlagt.
Sterk reduksjon (tap) av fiskebestandene i Mollesjohka.
Økt drenering av vann fra terreng til Mollesjohka på grunn av lavere vannspeil i elva. En
konsekvens av dette er at myrer tørker opp og påvirkes negativt.
Negativt for Reisa nasjonalpark, siden siste del av Mollesjohka nå ligger innenfor
nasjonalparken.
Mollisfossen er en viktig turistattraksjon, og påvirkes også negativt ved det går mindre
vann enn normalt i vassdraget.
Lavere og mer ustabil vannstand i Reisaelva. Dette påvirker både fisk og ferdsel på elva.
Lavere grunnvannstand i Reisadalen. Private brønner måtte graves V2til 1 meter dypere
rett i etterkant av regulering.
Reisavassdraget er et vernet vassdrag som påvirkes negativt av reguleringen.

Kommunens administrasjon er ikke kjent med at det er gjort konkrete undersøkelser som
dokumenterer effekten av reguleringen på Mollegjohka og Reisavassdraget for øvrig, men ut i fra
det som er dokumentert av effekter generelt, så vil de påvirkningene interessegruppa påpeker
kunne være reelle.
Spesielt Mollegjohka vil kunne få forbedrete forhold dersom konsesjonsvilkårene revideres og
det settes miljøkrav i vilkårene, som beskrevet i saksfremlegget til førstegangs behandling av
saken i kommunestyret.

Blir det pålagt minstevassføring i Mollegjohka vil økt vannstand gi bedre forhold for fisk og
bedre næringstilgangen ved at bunndyr og andre vannlevende organismer får bedre forhold.
Drenering av terrenget vil reduseres. Økt vannføring i Mollegjohka vil også gi noe økt vannføring
i Reisaelva, som kan bedre forholdene for fisken i elva og for ferdselen med båt på elva. Det vil
også gi mer vann i Mollisfossen, som igjen vil øke opplevelsen av denne delen av
vassdraget/nasjonalparken.
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Muligheter for forbedring
Problemer med for liten vassføring kan i mange tilfeller løses ved hjelp av et bedre
manøvreringsreglement. Noen steder kan det også være nødvendig med bygging av terskler for å
bedre vannstanden.

Etablering av minstevassføring vil være positivt for elver/bekker som ikke har det i sine
konsesjonsvilkår i dag ved at det åpnes for en høyere vannføring i perioder der det uten krav om
minstevassføring blir for lav vannstand til at fisk skal kunne gå opp i vassdraget.
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Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.10.2013

Behandling:

Olaf Skogmo (Sp) fremmet følgende endringsforslag:
Siste setning endres med at man føyer til Reisa elva som skadelidende.
«... forbedre miljøtilstanden i Mollesjohka og Reisaelva, som har vært skadelidende osv...»
Trond Bjerkmo (Ap) og John Karlsen (Frp) fremmet følgende fellesforslag:
Saken oversendes driftsutvalget for utarbeidelse av dokumentasjon av den miljømessige
bakgrunnen for kravet. Kravet om revisjon av Mollisvannet bør vurderes/omformuleres for å få
aksept for å få aksept fra NVE. Saken sluttbehandles i kommunestyret.
Det ble stemt over fellesforslaget fra Ap og Frp.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Det ble ikke stemt over forslaget fra Olaf Skogmo (Sp) og rådmannens innstilling.

Vedtak:
Saken oversendes driftsutvalget for utarbeidelse av dokumentasjon av den miljømessige
bakgrunnen for kravet. Kravet om revisjon av Mollisvannet bør vurderes/omformuleres for å få
aksept for å få aksept fra NVE. Saken sluttbehandles i kommunestyret.

Henstilling til kommunestyret om å be NVE om ny konsesjonsbehandling av Stuora
Mollesjavri

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Henstilling til kommunestyret om å be NVE om ny konsesjonsbehandling av Stoura

Mollesjavri
2 Reforhandling av konsesjonsbehandling
3 Brev -Mars 1962
4 Vassdragsdirektoratets brev
5 Tillatelse Stuora Mollesjavri
6 Brev - Nordreisa kommune 20.aug

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune ønsker å fremme krav om revisjon av vassdragsområde 209.4Z Abojohka til
Norges vassdrags- og energidirektorat. Krav fremmes med bakgrunn i ønske om å forbedre
miljøtilstanden i Mollesjohka som har vært skadelidende på grunn av reguleringen av Stuora
Mollesjavri.

Saksopplysninger

Hvem ber om dette?
Interessegruppa for tilbakeforing av Stoura Mollisjavrre til Reisaelva har gjennom e-post den 5.
mai (se vedlegg), og senere møter med kommunen, bedt om at kommunen fremmer krav om
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revisjon av konsesjon til vannkraftutnyttelse av 209.4Z Abojohka til NVE —Norges vassdrags-
og energidirektorat.

Bakgrunn
Stuora Mollesjavri ble regulert som en del av vannkraftutbyggingen av Abojohka etter tillatelse
gitt 15. mai 1964. I tillatelsen er revisjonstiden satt til 50 år. Det vil si at det nå kan fremmes krav
om revisjon slik at konsesjonen behandles på nytt av NVE.

NVEs utgangspunkt for en revisjon vil være å bedre miljøforholdene i de berørte vassdragene.
Vassdragsregulering påvirker en rekke faktorer, både fysiske og biologiske, i og rundt de
vassdrag som bygges ut. Da de fleste av de større vannkraftanleggene i Norge ble bygget var det
stort fokus på vannkraftens samfunnsmessige betydning, og mindre fokus på miljøhensyn enn i
dag, og vannkraftverk og vassdragsregulering er en betydelig påvirkningsfaktor på norsk natur.
Krav om minstevannføring og magasinrestriksjoner er vanlig i revisjonssaker. Samlet vil slike
tiltak kunne gi vesentlige miljøforbedringer, men samtidig en ikke ubetydelig reduksjon av
fornybar energi.

Vann og vassdrag er også en sentral del av opplevelsen av norsk natur i forbindelse med
friluftsliv og reiseliv. Minstevannføring og magasinrestriksjoner er tiltak som vesentlig kan øke
både opplevelsesverdi og egnethet for vassdragstilknyttede friluftsaktiviteter.

Mål med ny konsesjonsbehandling:
Interessegruppa ønsker å få tilbake vannføringen i Mollesjohka gjennom strengere miljøkrav til
regulant. Først og fremst ønsker interessegruppa å stenge uttaket fra Stuora Mollesjavri, men et
nytt kjøringsreglement med minstevannføring er også et alternativ.

Interessegruppa har påpekt flere konsekvenser av overføringen av vann fra Stuora Mollesjavri til
Abojåvri:

Betydelig lavere vannstand i Mollesjohka. Den første kilometeren er tørrlagt.
Sterk reduksjon (tap) av fiskebestandene i Mollesjohka.
Økt drenering av vann fra terreng til Mollesjohka på grunn av lavere vannspeil i elva. En
konsekvens av dette er at myrer tørker opp og påvirkes negativt.
Negativt for Reisa nasjonalpark, siden siste del av Mollesjohka nå ligger innenfor
nasjonalparken.
Mollisfossen er en viktig turistattraksjon, og påvirkes også negativt ved det går mindre
vann enn normalt i vassdraget.
Lavere og mer ustabil vannstand i Reisaelva. Dette påvirker både fisk og ferdsel på elva.
Lavere grunnvannstand i Reisadalen. Private brønner måtte graves 1/2til 1 meter dypere
rett i etterkant av regulering.
Reisavassdraget er et vernet vassdrag som påvirkes negativt av reguleringen.

Mulighet for ny konsesjonsbehandling
Konsesjonstiden er i ferd med å gå ut, og det kan derfor fremmes krav om ny
konsesjonsbehandling. I tillatelse til erverv og regulering av Abojohka datert 15. mai 1964 står
det:

Konsesjonen gis på ubegrenset tid. Konsesjonsvilkårene kan tas opp til alminnelig
revisjon etter 50 år, jfr. ervervslovens § 2, post 17,annet ledd, de 4 siste punktum, og
vassdragsreguleringslovens § 10, post 2, siste ledd.
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Moderne standardvilkår gir de relevante fagetatene omfattende påleggsrnyndighet til avbøtende
tiltak, med unntak av tiltak som endrer manøvreringsreglementet. Dette vil kunne gjøre at
interessegruppas ønske om større vannføring i Mollesjohka blir en realitet.

Lokalt engasjement vil være viktig for å få til en revisjonsprosess. Administrasjonen anbefaler
derfor at kommunestyret fremmer krav om revisjon av vassdragsområde 209.4Z Abojohka til
Norges vassdrags- og energidirektorat.

Krav om revisjon av konsesjonsvilkår etter vassdragsreguleringsloven § 10 nr 3 for Stuora
Mollesjavri
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Dette på grunn av det spesielle deltaområdet der elveutløpet brer seg ut i vifteform over et enorm
stor grunn sanddelta på ca.1500meter x 2000 meter. Detter er sand som elva har fraktet på sin
rygg i tusenvis av år.
Etter at vannføringen i Monis er blitt redusert, er ogsa strømhastighet og vannmengden i elva blitt
redusert. Resultatet av dette er at de fine sandpartiklene som kommer med elva stopper opp
tidligere enn det gjorde før reguleringen, og sanddeltaet vokser høyere og høyere ar for ar.

At en stor andel av laksen ble borte nar vannet fra Stoura Mollisjavre ble borte, ble registret av
bade vare medlemmer og andre som fisket i elva. For frem til 1964 hadde vi store fangster av laks i
Reisaelva , ja så store som mellom 15 og 20 tonn. Dette er tall vi med stor sikkerhet kan si ble tatt
opp. Det var den gang lov a benytte garn i hele August mnd., og da ble det tatt mye laks.
Fangstvolumet begynte å gå nedover så å si umiddelbar etter reguleringen. og i 1972 var fangsten
halvert til ca 8 —10 tonn.
Da ble det slutt pa garnfisket i et forsøk på å redde laksen.
Arsaken til denne nedgangen mener vi var på grunn av tapt gyting fra 1965, pa grunn av at
«straumnakkene» bunnfrøs om vinteren. Dermed frøs rogna og ble ødelagt.
Dette er noe mange av oss sett, selv om det ikke er offentlig forsket på dette.
Fangstvolumet fortsatte a gå ned, litt hvert ar frem til 1995. Da var vi nede i ca. 2 tonn noe som er
vises gjennom fangstmeldinger. Fangstmeldingene viser videre at vi frem til 2007 hadde nedgang i
fangstvolumet, men at det da begynte å stige litt igjen.
Dette mener vi skyldes klima endringer. Vintrene er blitt markert mildere. noe gjør at
«straumnakkene» ikke lenger bunnfrøs. Tidligere var det ikke uvanlig med kalde høster med ca. -
20 grader uten snø i lange perioder.
På grunn av den noe mildere klimaet vi na har hatt fra slutten av nittitallet, overlever den rogna
som blir gytt na. men oppvekstomradene er fortsatt sma i forhold til det de var da vi hadde vannet
fra Mollis.

Selve MoHisfossen er blitt markant mindre. Nå kommer den i 2 avsatser og er derfor ikke mer
Norges nest største foss utenom en kort periode i flomtiden.
Sa det som Troms Fylkes Kraftforsyning skriver i brev av 13. januar 1962. stemmer heller ikke.
Vi har mistet en stor turistattraksjon der, og mye vann til Reisaelva.
Se vedlegg 3.

Bønder vi har snakket med som bor og lever i dalføret, sier at våren etter de tok Stoura Mollisjervi
fra oss, så var nesten alle gårdene fri for vann. Alle brønnene måtte derfor graves dypere fra en 1/2
til 1 meter i mars og april for å finne igjen grunnvannet. Dette burde også være bevis pa at det
økologiske naturlige system er forstyrret. Vann speilet ligger laver i terrenget na, en det gjorde før,
spesielt pa senvinteren (mars - april).

Ellers er det mange forhold vi kunne ha nevnt der Reisaelva og naturen i dalen har blitt
skadelidende pa grund av denne reguleringen..

For å få gjenopprettet øko-balansen i Nordreisadalforet forlanger vi å få denne konsesjon
trukket tilbake, og at hullet som fører vannet til Kvænangen, støpt igjen slik at vannet igjen
fritt kan renne ned i Reisadalen og Reisaelva igjen.

Vi haper pa et positivt svar.
Storslett. 12.04.2013
Med Hilsen
Nordreisa Jeger og Fiskerlag

V/Knut M. Pedersen
Leder.

Vedleug: 3.
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Det er en del fisk (røyre) i Stuora Mållisjavre. Om overføringen

av vannet til Kvaniangen Kraftverk's nedbørfelt vil ha til følge at

fiskebestanden går tilbake, kan vi ikke si noe aikkert om, men vi

anser det for lite sansynlig. For reindriften vil overføringen av

vannet neppe være til noen ulempe.

Kvænangen kommune vil det passe å legge ut søknaden med bilag

hos skogvokteren i Kvmnangen, adr. Kjækan. I Nordreisa kommune

vil et passende sted være Nordreisa formannskapskontor, adr.

Storslett.

TROMSFYLKESKRAFTFORSYNING

/7/
t Ør

t)
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     Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref.  Arkivkode 
 Asle Tjeldflåt 77 64 20 45 29.05.2015 2015/298 - 6  331.1 
   Deres dato Deres ref. 
  13.01.2015 2015/58-4 

 

                                                                    
 

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon:  77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no 
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og 

kommunalavdelingen 
www.fylkesmannen.no/troms 

 

 
          
Nordreisa kommune   
Postboks 174  
9156 Storslett 
 
 
 
Lovlighetskontroll av årsbudsjett 2015, tilbakemelding på økonomiplan 
2015-2018 og svar på søknad om godkjenning av låneopptak 
 
Fylkesmannen i Troms viser til brev fra Nordreisa kommune av 13. januar 2015 med 
oversendelse av vedtak i Nordreisa kommunestyre av 17. desember 2014 om årsbudsjett 2015 
og økonomiplan 2015-2018 (sak 60/14) med tilhørende budsjettskjemaer og økonomiske 
oversikter.  
 
Videre viser vil til kommunens brev av 17. april 2015 med oversendelse av vedtak i sak 2/15 
om revidering av årsbudsjett 2015, og søknad om forlenget inndekningstid for tidligere års 
underskudd. I samme brev søkte kommunen om godkjenning av låneopptak i 2015.  
 
Til slutt vises det til brev av 29. mai 2015 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
med godkjenning av plan for inndekning av underskudd.  
 

------------------------------------------------- 
 
Fylkesmannen har gjennomført lovlighetskontroll av Nordreisa kommunes vedtak om 
årsbudsjett 2015. Gjennom kontrollen har vi ikke funnet forhold som tilsier at vedtaket 
må oppheves. Vi ber om at kommunen merker seg våre kommentarer.  
 
Regnskapet for 2014 viste at kommunen ikke klarte å dekke inn tidligere års 
underskudd som budsjettert (10,3 mill. kr), og at det ble et nytt merforbruk på 0,469 
mill. kr. Som følge av den manglende inndekningen i 2014 vedtok kommunestyret 26. 
mars 2015 i sak om revidering av budsjett 2015 å dekke inn 1,2 mill. kr. i 2015, 5,5 mill. 
kr. i 2016 og 4,069 mill. kr. i 2017. Det ble søkt om godkjenning av slik inndekning i 
kommunens brev av 17. april 2015.   
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt godkjenning til inndekning av 1,2 
mill. kr. i 2015 og 9,57 mill. kr. i 2016. Departementets godkjenning innebærer at det i 
kommunens inndekningsplan er lagt inn for lite inndekning i 2016, ettersom kommunen 
i utgangspunktet hadde planlagt og søkt om inndekning også i 2017.  
 
Fylkesmannen tar forbehold om kommunens gjeldende økonomiplan, og vi legger til 
grunn at kommunen innarbeider inndekning av underskudd i tråd med forpliktende 

 
 

-�109�-



Side 2 av 13 

 

plan som er godkjent av departementet i kommende rullering av økonomiplanen, og 
gjennomfører nødvendige tiltak i driften for å imøtekomme den nye utfordringen.  
 
Fylkesmannen vil uttrykke bekymring for den økonomiske utviklingen i kommunen det 
siste året. Det er svært viktig at hele kommuneorganisasjonen i inneværende år og i 
tiden fremover har stort fokus på økonomistyring, budsjettoppfølging og rapportering i 
løpet av året slik at inndekningsplanen som nå er godkjent av departementet kan følges. 
Inndekning av resterende underskudd og gjenoppretting av langsiktig økonomisk 
balanse vil kunne bli krevende, og vil nødvendiggjøre omfattende grep for å tilpasse 
utgiftene til inntektene.  
 
Fylkesmannen godkjenner en ramme for låneopptak i 2015 på 10 mill. kr. til 
videreformidling, og 29,961 mill. kr. til investeringer i anleggsmidler. Dersom 
inndekning av underskudd ikke skulle gå som planlagt i 2015, vil det kunne innebære at 
Fylkesmannen blir vesentlig mer restriktiv når det gjelder godkjenning av låneopptak i 
2016.  
 

------------------------------------------------ 
 
Med hjemmel i kommuneloven (koml.) § 60 nr. 2 skal Fylkesmannen foreta lovlighetskontroll 
av årsbudsjettet til de kommuner som er registrert i register om betinget kontroll og 
godkjenning (ROBEK) og underlagt betinget kontroll etter vilkårene i § 60 nr. 1. 
 
Nordreisa kommune ble meldt inn i ROBEK 10. mars 2004, og er registrert etter 
kommuneloven § 60 nr. 1 c og d (da § 59 nr. 1 c og d). Merforbruket fra 2002 ble vedtatt 
dekket inn med kr. 726.000 i 2004 og kr 1 000 000 i 2005, og kommunen vedtok dermed å 
dekke inn underskudd over mer enn to år (bokstav c). Kommunen har etter dette hatt 
merforbruk 2003, 2004 og 2007-2010, og disse har ikke blitt dekket inn innenfor den 
tidsramme som er satt i kommuneloven for å unngå å være i ROBEK. Kommunen har dermed 
ikke klart å følge inndekningsplanen, og har derfor også blitt meldt inn etter bokstav d.  
 
Generelt om lovlighetskontroll 
  
En lovlighetskontroll av vedtak om årsbudsjett innebærer i første rekke en kontroll med at 
kommunene planlegger sin virksomhet med basis i realistiske inntektsanslag.  
Ved budsjettgjennomgangen foretar vi ikke en vurdering av hvorvidt bevilgningene i 
budsjettet innebærer at kommunen gjennomfører alle lovpålagte tiltak i tilstrekkelig grad. 
Lovlighetskontrollen av budsjettets utgiftsside er derfor i utgangspunktet begrenset, og vil 
eventuelt innbefatte de områder hvor bevilgningene åpenbart kan være utilstrekkelige til å 
dekke lovpålagte oppgaver.  
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) pålegger Fylkesmannen å påse at 
kommuner med økonomisk ubalanse har en forpliktende plan for inndekning av underskudd 
og å følge opp hvorvidt kommunene overholder denne. Fylkesmannen har instruksjon om å 
være tilbakeholden med tildeling av skjønnsmidler og godkjenning av låneopptak overfor de 
kommuner som ikke overholder planen. 
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Fylkesmannen vil understreke at den økonomiske situasjonen er kommunens ansvar, og at 
kommunen plikter å iverksette konkrete tiltak for å bringe balanse i økonomien. Disse 
tiltakene skal være innarbeidet i den nevnte forpliktende plan for inndekning av underskudd 
innenfor den tidsramme som koml. § 48 nr. 4 setter. 
 
Fylkesmannens kontroll er begrenset til kontroll av ”avgjørelsens lovlighet”. Ved 

lovlighetskontrollen vurderer Fylkesmannen om avgjørelsen er vedtatt av korrekt organ, om 
årsbudsjettet er blitt til på lovlig måte og om årsbudsjettet innholdsmessig er lovlig, jf. koml. 
§ 59 nr. 4.  
 
I vurderingen av om vedtak om årsbudsjett innholdsmessig er lovlig tas det utgangspunkt i de 
lovmessige krav til årsbudsjettets innhold. Det vises her til koml. §§ 45 og 46 og til 
budsjettforskriften. Fylkesmannen vurderer om årsbudsjettet er realistisk, om hele 
kommunens virksomhet er tatt med, om inndeling av årsbudsjett i en driftsdel og en 
investeringsdel er i samsvar med lov og forskrift, samt om krav til balanse mellom inntekter 
og utgifter er oppfylt. Kontrollen har som formål å avdekke åpenbare ulovligheter, herunder 
om spesielt inntektsanslag i vesentlig grad avviker fra det som realistisk kan forventes eller 
opplysninger om at obligatoriske utgifter/kostnader ikke er ført opp i budsjettet. 
 
Med hensyn til økonomiplanen vurderer Fylkesmannen om planen er i formell balanse ved at 
innsparinger er fordelt på områder, og vi kontrollerer om inndekning av underskudd er i tråd 
med reglene i koml. § 48 nr. 4 om inndekningstid. Videre gjør Fylkesmannen en vurdering av 
realismen i inntektsrammene i planperioden og om rente- og avdragsutgifter og 
driftskonsekvenser av låneopptak er innarbeidet i økonomiplanen. I tillegg gir Fylkesmannen 
råd og veiledning basert på vurderinger av helheten i økonomiplanen.  
 
 
Formelle forhold 
 
På bakgrunn av en gjennomgang av prosessen og sakens dokumenter, legger Fylkesmannen 
til grunn at vedtaket i sak 60/14 av 17. desember 2014 om årsbudsjett 2015 er truffet av rett 
organ, og er blitt til på lovlig måte. 
 
Formannskapet behandlet budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 på møtet 27. november 
2014 (sak 48/14), mens kommunestyret altså behandlet saken i møte 17. desember 2014. 
Kravet til ettersyn i koml. §§ 44 nr. 7 og 45 nr. 3 (minst 14 dager) er dermed oppfylt.  
 
Det vedtatte årsbudsjettet for 2015 er så langt vi kan se inndelt på en slik måte at det 
tilfredsstiller de krav som er stilt i medhold av kommuneloven.  
 
Sammenheng mellom årsbudsjett og økonomiplan  
 
Årsbudsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018 ble behandlet i samme kommunestyremøte, 
i samme sak (60/14).   
 
Økonomiplanens første år er årsbudsjettet for 2015, jf. punkt 1 i vedtaket. 
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Årsbudsjett 2015 
 
Inntektssiden 
 
Frie inntekter 
 
På inntektssiden er det kontrollert hvorvidt de frie inntektene er oppført med et realistisk 
anslag i forhold til det som kan forventes ut fra statsbudsjettet for 2015. Ved vurdering av 
realismen av inntektssiden i driftsbudsjettet har vi gjort våre vurderinger med utgangspunkt i 
statsbudsjettet for 2015 og prognosemodellen fra Kommunesektorens organisasjon (KS). 
 
Kommunen har for 2015 budsjettert med frie inntekter (skatt på formue og inntekt og 
rammetilskudd) på kr. 273 422 000,-, jf. budsjettskjema 1A. Dette består av kr. 183 141 000,- 
i rammetilskudd (inkl. inntektsutjevning) og kr. 90 281 000,- i skatt på inntekt og formue.  

Kommunens budsjettering er i tråd med anslaget på frie inntekter som følger av statsbudsjettet 
for 2015, og vi anser dermed kommunens budsjettering som realistisk i kommunelovens 
forstand. 

Vi minner om at anslaget på den enkelte kommunes frie inntekter i statsbudsjettet hvilte på en 
forutsetning om at skatteinngangen for kommunene samlet sett blir 5,6 % høyere i 2015 enn i 
2014. Til nå i år (pr. april 2015) er veksten i skatteinntektene på 3,4 % i forhold til samme 
periode i 2014.  
 
I revidert nasjonalbudsjett 2015 er skatteanslaget for kommunene nedjustert med 1,322 mrd. 
kr fra 136,152 mrd. kr. til 134,830 mrd. kr. Det forventes nå en vekst i skatteinngangen fra 
2014 til 2015 på 4,6 %, altså 1 prosentpoeng lavere enn forutsatt i statsbudsjettet.  
 
Med bakgrunn i svikten i skatteinngangen har Regjeringen i revidert nasjonalbudsjett foreslått 
å øke rammeoverføringene til kommunene med 907,8 mill. kr. For Nordreisa kommune vil 
denne kompensasjonen utgjøre kr. 755 000,-.  
 
I regnskapet for 2014 har vi merket oss at Nordreisa kommunes frie inntekter i 2014 ble om 
lag 1,4 mill. kr. lavere enn regulert budsjett, og ca. 3,5 mill. kr. lavere enn det kommunen 
hadde budsjettert med opprinnelig. I 2014 ble det en svikt i skatteinntektene samlet sett for 
landets kommuner på 2,251 mrd. kr i forhold til nivået som ble lagt til grunn i statsbudsjettet 
for 2014. Selv om det økonomiske tapet som følge av svak skatteinngang i 2015 nå i stor grad 
er foreslått kompensert, er det likevel en risiko for at skattesvikten i 2015 kan bli større enn 
det som er tatt høyde for til nå.  
 

-�112�-



Side 5 av 13 

 

På grunn av ordningen med løpende inntektsutjevning er det viktig at kommunen gjør 
regelmessige vurderinger av egen skatteinngang, og ikke minst følger med på skatteinngangen 
nasjonalt. Lavere vekst i skatteinntekter betyr lavere inntekter fra inntektsutjevningen.  
 
Det er også viktig å merke seg at tallene for inntektsutjevning som ble utarbeidet høsten 2014 
i statsbudsjettet og i KS sine ulike prognosemodeller og som kommunen har lagt til grunn i 
budsjettet for 2015, baserer seg på innbyggertallet pr. 1.1.2014 eller 1.7. 2014. Den faktiske 
inntektsutjevningen i 2015 vil basere seg på folketallet pr. 1.1.2015. Folketallsutviklingen i 
kommunen det siste året/halvåret sett i forhold til utviklingen for landet som helhet vil derfor 
ha økonomisk betydning.  
 
Fra 1.1.2014 til 1.1.2015 økte folketallet i Nordreisa kommune med 0,6 % (28 innbyggere), 
mens økningen på landsbasis var på 1,1 % (56 746 innbyggere). Fra 1.7.2014 til 1.1.2015 økte 
folketallet i Nordreisa kommune med 0,37 % (18 innbyggere), mens økningen på landsbasis 
var på 0,55 % (28 123 innbyggere). Ettersom kommunens folketallsutvikling det siste 
året/halvåret har vært en del svakere enn landsgjennomsnittet, vil anslaget på kommunens frie 
inntekter iht. statsbudsjettet og prognosene til KS være noe overvurdert i forhold til hva 
kommunen faktisk kan påregne.  
 
 
Eiendomsskatt 
Fylkesmannen konstaterer at det i 2015 skrives ut eiendomsskatt med en generell sats på 7 
promille, også for boliger, jf. sak 56 og 57/14 i kommunestyret 17. desember 2014. 
Budsjettert inntekt i 2015 er på 15,704 mill. kr. Det avlagte regnskapet for 2014 viser at 
inntektene fra eiendomsskatt ble 15,36 mill. kr.  
 
 
Øremerkete tilskudd 
I utgangspunktet forutsettes det fra vår side at de inntekter i form av rente- og 
avdragskompensasjon som er innarbeidet i budsjettet og økonomiplanen er basert på de 
faktiske tilsagn kommunen har fått gjennom de ulike tilskuddsordninger.  
 

Kommunale avgifter og gebyrer 

Sentrale myndigheter anbefaler full dekning gjennom gebyrer for utgiftene innen vann- og 
avløpssektoren. Innen avfallssektoren, dette gjelder renovasjon og slamtømming, forutsetter 
forurensningslovens § 34 full utgiftsdekning.  

I denne sammenheng viser vi også til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale 
betalingstjenester, jf. rundskriv H-3/14 utgitt av KMD i februar 2014.  

Det er viktig at kommunen sørger for god oversikt over og oppfølging av selvkostområdene i 
2015, slik at selvkostprinsippet overholdes. 

Vi forutsetter at kommunen har tilgang på interne regnskap/budsjett for de gebyrfinansierte 
tjenestene, som på en detaljert måte viser reell dekningsgrad. Disse må være tilgjengelige for 
revisjonen. 
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Utgiftssiden 
 
Det er ikke en del av Fylkesmannens lovlighetskontroll å foreta en helhetlig vurdering av om 
bevilgningene i budsjettet innebærer at kommunen gjennomfører alle lovpålagte tiltak i 
tilstrekkelig utstrekning. 

I utgangspunktet forutsetter vi at den nødvendige vurdering av bevilgningsnivået på 
enkeltområder er foretatt av kommunestyret. I dette ligger dermed også at vurderingen av 
realismen i kommunens budsjettopplegg påhviler kommunestyret. 

Momskompensasjon  

Fra og med 2010 ble det innført krav til at momskompensasjon fra investeringer gradvis skal 
overføres mer og mer til investeringsregnskapet. Fra og med 2014 føres all moms-
kompensasjon fra investeringer i sin helhet i investeringsregnskapet.  

Vi minner om at kompensasjon for merverdiavgift for anskaffelser i investeringsregnskapet 
iht. departementets KOSTRA-veileder skal henføres til funksjon 850. Kompensasjon for 
merverdiavgift for anskaffelser i driftsregnskapet skal henføres til samme funksjon som 
anskaffelsen.  

 

Samlet driftsbudsjett 
 
Etter budsjettforskriften § 5 fjerde ledd skal driftsbudsjettet settes opp i balanse, slik at alle 
inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger er endelig disponert eller ført opp til avsetning 
for bruk i senere budsjettperioder. Årsbudsjettet for 2015 er gjort opp i formell balanse. Det 
ble vedtatt avsetning til disposisjonsfond på kr. 587 000,-.  

Etter koml. § 46 nr. 6 skal det budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å 
dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger.  

Fylkesmannen minner om at anbefalt nivå for netto driftsresultat over tid fra og med 2014 er 
på 1,75 i % av brutto driftsinntekter for å ha en sunn og bærekraftig økonomi. Til og med 
2013 var det anbefalte nivået 3 %. Bakgrunnen for endringen er at momskompensasjon fra 
investeringer fra 2014 i sin helhet føres i investeringsregnskapet, slik at denne inntekten ikke 
lengre påvirker driftsresultatet.  

Hva som er et tilstrekkelig nivå på netto driftsresultat kan variere fra kommune til kommune, 
og må særlig sees i sammenheng med lånegjeld, fremtidig investeringsbehov og lånebehov, 
nedbetalingstiden på lånegjelden og nivået på disposisjonsfond. For en kommune som står 
foran en periode med store investeringer bør netto driftsresultat være høyt for å gi kommunen 
mulighet til øke egenkapitalandelen i investeringer og skape økonomiske buffere for å 
håndtere blant annet eventuelle renteøkninger. Dersom en kommune betaler mye mer enn 
minimumsavdrag etter kommuneloven, vil den likevel kunne ha et tilstrekkelig netto 
driftsresultat selv om dette er under det anbefalte nivået. Dersom kapitalslitet er høyere enn 
betalte avdrag, vil det stille høyere krav til et godt netto driftsresultat for å ha en sunn og 
robust økonomi.  

Opprinnelig budsjettert netto driftsresultat for 2015 er 1,06 mill. kr. (positivt). Dette utgjør 
0,25 % av brutto driftsinntekter. For Nordreisa kommune måtte budsjettert netto driftsresultat 
vært på drøyt 7 mill. kr. for å være på det anbefalte nivå, eller 6 mill. kr. mer enn det 
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kommunen i utgangspunktet hadde budsjettert med. Nordreisa kommune har dessuten høy 
lånegjeld, som vil kunne øke ytterligere iht. økonomiplan 2015-2018. Samtidig har 
kommunen et nivå på avdragsbetalingene som de siste årene har nærmet seg minimumsavdrag 
iht. bestemmelsene i kommuneloven § 50 nr. 7a, og avdragsutgiftene har over tid vært 
betydelig lavere enn avskrivningene som reflekterer kapitalslitet.   

Kommunen viser i budsjett og økonomiplan til svak utvikling i de frie inntektene fra 2014 til 
2015 sammenlignet med tidligere år, og at kommunen må gjennomføre tiltak for å øke 
handlingsrommet, samt forbedre likviditeten som blant annet skyldes et stort akkumulert 
premieavvik og regnskapsmessig underskudd. I løpet av 2014 benyttet kommunen 
kassakreditten fullt ut flere ganger.  

Som følge av at kommunen i 2014 ikke klarte å dekke inn underskudd som planlagt måtte 
kommunen revidere budsjett 2015 og ta stilling til hvordan gjenstående underskudd skal 
dekkes inn. Kommunestyret har i sak 2/15 av 26. mars 2015 vedtatt endringer i budsjettet for 
å ta høyde for inndekning av 1,2 mill. kr. av tidligere års underskudd.   

Fylkesmannen har ikke fått oversendt oppdaterte budsjettskjemaer og økonomiske oversikter 
etter vedtaket av 26. mars, og vi har derfor ikke kjennskap til hva budsjettert netto 
driftsresultat er etter budsjettrevideringen. Vi ber om at kommunen oversender dette til oss så 
snart som mulig.  

Det er for 2015 vedtatt en rekke tiltak innenfor de ulike rammene for å skape balanse mellom 
inntekter og utgifter, først i vedtaket av 17. desember 2014, dernest i vedtaket av 26. mars 
2015. Fylkesmannen legger til grunn at det er opp til det enkelte kommunestyre å fastsette 
hvilke konkrete tiltak som skal iverksettes for å oppnå økonomisk balanse. Vi er opptatt av at 
de tiltak som vedtas for å skape balanse i budsjettet er en del av en helhetlig, realistisk og 
forpliktende plan for å bringe balanse i kommuneøkonomien.  

Regnskapet for 2014 reflekterer at kommunen har behov for å styrke økonomistyringen og 
budsjettoppfølgingen. Kommunen har tidligere hatt en controller, men denne stillingen stod 
vakant i 2014.  Vi oppfatter at kommunens økonomistyring i løpet budsjettåret 2014 var 
skadelidende som følge av dette.  For eksempel ble ikke økonomirapport pr. 3. kvartal 
utarbeidet som normalt, og denne ble ikke behandlet i kommunestyret før 17. desember, 
samtidig som budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. I følge økonomirapport pr. 1. og 2. 
kvartal ville det være mulig å følge inndekningsplanen i 2014, mens rapporten pr. 3. kvartal 
konkluderte med at det ville bli utfordrende å klare full inndekning av underskudd, og at 
inndekningen var avhengig av at det ikke kom uforutsette utgifter i siste kvartal.   
 
For 2015 og fremover er det spesielt viktig at budsjettoppfølgingen er tett og at 
økonomirapporteringen gjøres i tide og med god kvalitet. Økonomistyring er i siste instans 
kommunestyrets ansvar, men må fungere i hele kommuneorganisasjonen, både i de enkelte 
tjenestene/sektorene i form av budsjettdisiplin, i administrasjonen og på politisk nivå. 
Kommunen må regelmessig og hyppig vurdere om budsjettrammene holdes, om tiltakene som 
er vedtatt har effekt som forutsatt og eventuelle avvik må identifiseres. Tiltak som ikke har 
effekt som forutsatt i budsjettvedtaket må på et tidligst mulig stadium identifiseres og evt. 
erstattes med andre tiltak, slik at kravet til et realistisk budsjett overholdes og forpliktende 
plan for inndekning av underskudd kan følges. Fylkesmannen vil følge dette opp overfor 
kommunen gjennom året.   
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Investeringsbudsjett/låneopptak 2015 

Det opprinnelige investeringsbudsjettet for 2015 ble vedtatt med en samlet ramme på 
82,109 mill. kr iht. budsjettskjema 2A. Av dette er 65,159 mill. kr. investeringer i 
anleggsmidler, 10 mill. kr. er utlån/forskutteringer, 1,3 mill. kr. er kjøp av aksjer og andeler 
og 5,65 mill. kr. er avdrag på lån. 
 
Investeringsbudsjettet ble vedtatt finansiert med bruk av lånemidler på 56,613 mill. kr., 
inntekter fra salg av anleggsmidler på 1,3 mill. kr, tilskudd til investeringer på 0,2 mill. kr., kr. 
5,65 mill. kr. i mottatte avdrag på utlån og refusjoner 27,18 mill. kr. i overføringer fra 
driftsbudsjettet og andre inntekter på kr. 18,346 mill. kr.  
 
I kommunestyrets vedtak av 26. mars 2015 om regulering av årsbudsjettet for 2015 ble det 
også gjort endringer i investeringsbudsjettet. Det ble vedtatt å redusere investeringsbudsjettet 
ved å utsette enkelte investeringsprosjekter til seinere. Låneopptak i 2015 ble vedtatt redusert 
med 16,552 mill. kr. fra 56,613 mill. til 39,961 mill. kr., inkl. 10 mill. kr. i 
videreformidlingslån (startlån).  

 

Kassakreditt 

Kommunen søkte i brev av 13. januar 2015 om godkjenning av kassakreditt i 2015 på 35 mill. 
kr. Fylkesmannen godkjente dette i brev av 22. januar 2015.  

 

Videreformidlingslån 

Kommunestyret har vedtatt opptak av videreformidlingslån (startlån) på 10 mill. kr. 
Fylkesmannen godkjenner dette låneopptaket. Selv om slike lån i utgangspunktet vil være 
selvfinansierende, minner vi likevel om at kommunen påfører seg en tapsrisiko på 25 % av 
lånene som videreformidles. Kommunen anbefales derfor å ta de av Husbanken anbefalte 
avsetninger til tapsfond. 

Låneopptak til finansering av investeringer i anleggsmidler i 2015 

 
Nordreisa kommune søkte i brev av 13. januar 2015 om godkjenning av låneopptak på kr. 
46,13 mill. kr. til investeringer i anleggsmidler. Dette har seinere blitt justert ned til 29,961 
mill. kr, jf. brev av 17. april 2015.  
 
Fylkesmannen godkjente i brev av 5. februar 2015 låneopptak til investeringer i 
anleggsmidler i 2015 på 24,8 mill. kr. Vi la til grunn at siden det dreide seg om låneopptak til 
et allerede igangsatt prosjekt, kunne vi godkjenne dette selv om det på daværende tidspunkt 
ikke var gjennomført lovlighetskontroll av årsbudsjettet, og det ikke var klart om kommunen 
ville følge inndekningsplanen i 2014.   
 
Dette innebærer at det nå gjenstår 5,161 mill. kr. av kommunens vedtatte låneopptak til 
investeringer i anleggsmidler som Fylkesmannen må ta stilling til om det skal gis godkjenning 
til eller ikke.  
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Det kan kun tas opp lån til tiltak som er ført opp i årsbudsjettet. Kravet om at låneformålet 
skal være ført opp i årsbudsjettet har sammenheng med kravet til budsjettbalanse. Lovens 
formulering innebærer ikke noe krav om at det enkelte tiltak er spesifisert med særskilt 
bevilgning, men bare at tiltaket ligger innenfor de investeringsrammer som kommunestyret 
har vedtatt. Vi har kontrollert at dette kravet er overholdt i Nordreisa kommunes tilfelle. 
Hvorvidt låneopptaket er til lovpålagte oppgaver eller ikke, har betydning for Fylkesmannens 
vurderinger. Dessuten må det vurderes i hvilken grad investeringene er nødvendige for 
kommunen å gjennomføre, sett hen til kommunens økonomiske situasjon, utviklingen den 
siste tiden og utviklingen fremover iht. vedtatt økonomiplan 2015-2018.  
 
Det har også relevans om investeringene er såkalt selvfinansierende og om det er statlige 
investeringstilskudd eller rentekompensasjonsordninger mv. knyttet til investeringstiltakene. I 
det vedtatte investeringsbudsjettet er det ført opp to prosjekter innenfor vann og avløp, med til 
sammen 2,66 mill. kr. i låneopptak. Disse investeringene er selvfinansierende ved at 
kostnadene i sin helhet dekkes gjennom vann- og avløpsgebyrene.  
 
For enkelte andre prosjekter, som Guleng 3 og EPC-prosjektet, har kommunen lagt til grunn 
at disse vil bidra til å redusere kommunens driftsutgifter, og derigjennom være 
selvfinansierende. Angående Guleng 3 viser vi til tidligere kontakt med kommunen om 
forutsetningene for prosjektet.  
 
Det er videre et krav at budsjettet må være i samsvar med kommunelovens bestemmelser. Det 
er også en viktig premiss at konsekvensene av låneopptaket, dvs. renter/avdrag, 
driftskonsekvenser m.m., er innarbeidet i en balansert og realistisk økonomiplan. I følge 
økonomiplanen vil rente- og avdragsutgiftene øke fra 31,74 mill. kr. i 2014 (regnskap) til 
41,05 mill. kr. i 2018, det vil si en økning på 9,3 mill. kr. eller ca. 30 %. Når en større andel 
av driftsinntektene må benyttes til å dekke kapitalutgifter, vil det bli mindre til andre formål, 
for eksempel kommunal tjenesteproduksjon.   
 

Nordreisa kommune har over tid hatt høy lånegjeld, og bør tilstrebe å redusere denne i tiden 
fremover. I følge økonomiplanen utgjorde den langsiktige lånegjelden pr. utgangen av 2013 
482 mill. kr. Ca. 45 % av lånegjelden er knyttet til selvfinansierende tiltak 
(videreformidlingslån og VAR-lån). Videre står det at 248 mill. kr. av den samlede 
lånegjelden er på fastrente, mens det resterende er på flytende rente (234 mill. kr.).  
 
Etter det Fylkesmannen kan se vil dermed en renteøkning på ett prosentpoeng kunne innebære 
økte utgifter for kommunen på ca. 1,3 mill. kr, ut fra at 55 % av lånegjelden som ikke er 
selvfinansierende (55 % av 234 mill. kr = 129 mill. kr.) er på flytende rente. Selv om 
renteøkninger ikke synes nært forestående i dag, bør kommunen ta høyde for dette i 
økonomiplanen. Selv små økninger i renten vil kunne påvirke kommunens budsjettbalanse, 
som er svært sårbar i fravær av økonomiske reserver og buffere, og føre til at kommunen ikke 
klarer å dekke inn underskudd som forutsatt.  
 
Netto lånegjeld pr. 2014 er på 92,4 % basert på tall fra kommunens avlagte regnskap 
(kommunen rapporterte ikke KOSTRA-tall i tide til å komme med i publiseringen av 
foreløpige KOSTRA-tall 16. mars), hvilket er 13,5 prosentpoeng over landsgjennomsnittet.  
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Et sentralt moment i Fylkesmannens lånegodkjenning er om kommunen klarer å følge  
forpliktende plan for inndekning av underskudd. Vi viser her til avsnittet om forpliktende plan 
i slutten av brevet. Kommunen klarte ikke å dekke inn underskudd som planlagt i 2014, og 
isolert sett vil det kunne bety at Fylkesmannen vil være mer restriktiv når det gjelder 
godkjenning av låneopptak. Videre er Fylkesmannen bekymret for om kommunen vil være i 
stand til klare inndekning av resterende underskudd innenfor den tidsramme som er godkjent 
av departementet.  

Etter en samlet vurdering finner Fylkesmannen likevel å kunne godkjenne en 
låneramme for investeringer i anleggsmidler i 2015 på 29,961 mill. kr, dvs. som omsøkt. 
Vi legger i denne vurderingen vekt på at kommunens investeringsbudsjett i stor grad 
består av allerede igangsatte tiltak, selvfinansierende tiltak og tiltak som vil føre til en 
mer effektiv drift av tjenestene.   
 
Dersom inndekning av underskudd ikke skulle gå som planlagt i 2015, vil det kunne 
innebære at Fylkesmannen blir vesentlig mer restriktiv når det gjelder godkjenning av 
låneopptak i 2016.  
 

 

Økonomiplan 2015-2018 
 
Etter koml. § 44 nr. 3 skal økonomiplanen omfatte hele kommunens virksomhet og gi en 
realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i 
planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. 
 
I henhold til koml. § 44 nr. 4, jf. § 46 nr. 6, skal det budsjetteres med et driftsresultat som 
minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger.  
 
Den vedtatte økonomiplanen for 2015-2018 ble utarbeidet i formell balanse i hele perioden. 
Budsjetterte netto driftsresultat for 2014-2017 er hhv. kr 1 060 786,-, kr. 1 477 181, kr 28 
919 581,- og kr. 28 727 548,-. Dette utgjør hhv. 0,26 %, 0,35 %, 6,92 % og 6,87 % av 
budsjetterte brutto driftsinntekter. For økonomiplanen sett under ett er netto driftsresultat på 
60,185 mill. kr., eller 3,6 % av brutto driftsinntekter.  
 
For 2017 og 2018 er det iht. økonomiplanen lagt inn avsetninger på disposisjonsfond på hhv. 
28,45 mill. kr. og 28,25 mill. kr. Imidlertid varsles det samtidig at avsetningen på 28,445 mill. 
kr. i 2017 vil reduseres som følge av nye tiltak i budsjettprosessen for 2016. Det står i 
økonomiplanen at Nordreisa kommune vil få store utfordringer i årene fremover, og at disse 
utfordringene vil kreve omstruktureringer på tjenestenivå. Dette indikerer at det i vedtatt 
økonomiplan ikke er tatt tilstrekkelig høyde for nye utgifter i planperioden.  
 
Nordreisa kommune har over år vært i en krevende økonomisk situasjon, med nedstyring og 
kutt i tjenesteproduksjonen for å dekke inn underskudd. Rådmannen skriver i økonomiplanen 
at dette har preget kommuneorganisasjonen sterkt. Fylkesmannen har forståelse for at det vil 
bli svært krevende for kommunen å gjennomføre nye tiltak for å skape balanse mellom 
inntekter og utgifter, i en situasjon der kommunen har vært i ROBEK i ti år og 
kommuneorganisasjonen nå på nytt blir satt på prøve. I økonomiplanen pekes det på at selv 
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om kommunen har gjennomført tiltak, er ikke dette tilstrekkelig til å møte fremtidens 
utfordringer. Det er derfor foreslått oppstart av en politisk prosess der formålet er å tilpasse 
driften til fremtidige rammer. Det antydes nedstyring med 30 mill. kr. i 2017.   
 
Kombinert med at kommunen må finne rom for å dekke inn underskudd i 2016 i tråd med 
forpliktende plan for inndekning av underskudd som følge av den manglende inndekningen i 
2014 er det klart at gjeldende økonomiplan ikke reflekterer kommunens økonomiske 
utfordringer. Fylkesmannen legger til grunn at kommunen ved den kommende rulleringen av 
økonomiplanen innarbeider inndekning av underskudd i tråd med forpliktende plan som er 
godkjent av departementet.  
 
Det er ikke til å legge skjul på at Fylkesmannen er bekymret for om kommunen er i stand til 
gjennomføre nødvendige tilpasninger slik at inndekning av underskudd kan ivaretas og 
kommunen på sikt kan få en mer robust økonomi. Det må gjøres omfattende grep, og det vil 
kreve mye av kommunen å utarbeide en realistisk økonomiplan som kan sørge for en 
langsiktig balanse mellom inntekter og utgifter.  
 
Når det gjelder skatt på inntekt og formue og rammetilskudd for 2016-2018, viser vi til at 
disse størrelsene er holdt nominelt på 2015-nivå. Dette betyr at skjønnsmidlene for 2016-2018 
er budsjettert på samme nivå som for 2015. Fylkesmannen understreker at de fylkesvise 
rammene for skjønnsmidler fastsettes årlig i statsbudsjettet. Fordelingen mellom kommunene 
er basert på retningslinjer fra KMD, og det er stadige endringer i hvilke kriterier som skal 
vurderes.  
 
Videre viser vi til de signaler som er gitt av regjeringen mht. kommunenes inntektssystem, 
blant annet utmålingen av rammetilskuddet og innretningen av utgiftsutjevningen og 
regionalpolitiske tilskudd. Det er også sagt at endringene skal ta sikte på at kommunene skal 
få beholde en større del av verdiskapningen som skjer lokalt. Dette kan få konsekvenser for 
fordelingen av skatteinntektene mellom kommunene, ved at en mindre del av skatteinntektene 
overføres fra skattesterke til skattesvake kommuner. Nordreisa kommune har de siste årene 
hatt et skattenivå på rundt 70 % av landsgjennomsnittet, og er dermed en skattesvak 
kommune. Generelt bør kommunene legge forsiktighetsprinsippet til grunn ved framskriving 
av inntekter i planperioden, spesielt når det er varslet endringer som kan slå negativt ut.   
 
 
Forpliktende plan for inndekning av tidligere års underskudd 
 
Nordreisa kommune hadde ved inngangen til 2014 et gjenstående underskudd på kr. 
10 300 618,-. Kommunen skulle i henhold til forpliktende plan som ble godkjent av 
departementet i brev av 8. oktober 2010, dekke inn alt av tidligere års underskudd innen 2014, 
og således meldes ut av ROBEK når regnskapet for 2014 var fastsatt av kommunestyret.  
 
Regnskapet for 2014 viser imidlertid at det ikke ble dekket inn noe av tidligere års 
underskudd i 2014. I tillegg fikk kommunen et nytt underskudd på kr. 469 043,-.  
 
Nordreisa kommunestyre behandlet 26. mars 2015 sak om revidering av budsjett 2015 som 
følge av at inndekning av underskudd ikke gikk som planlagt i 2014.  I brev av 17. april 2015 
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søkte kommunen om forlenget inndekningstid etter koml. § 48 nr. 4. Det ble søkt om 
godkjenning til å dekke inn 1,2 mill. kr. i 2015, 5 mill. kr. i 2016 og 4,069 mill. kr. i 2017. 
 
I brev av 5. mai. 2015 anmodet Fylkesmannen om at departementet godkjente inndekning av 
1,2 mill. kr. i 2015 og 9,57 mill. kr. i 2016.   
 
I brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 29. mai 2015 har Nordreisa 
kommune fått godkjent følgende inndekningsplan: 
 

2006 2011 2012 2013

2015 2016

Sum 

inndekning 

2015-2016

2003 10 647 670 6 182 491 4 465 179 0

2004 8 538 733 3 214 416 5 324 317 0

2007 2 430 769 2 262 113 168 656 0

2008 8 094 536 7 473 370 621 166 621 166 -                   621 166       

2009 4 346 893 4 346 893 578 834 3 768 059       4 346 893    

2010 5 332 559 5 332 559 5 332 559       5 332 559    

2014 469 043 469 043         469 043          469 043       

SUM 39 860 203 6 182 491 7 679 595 7 586 430 7 642 026 10 769 661 1 200 000 9 569 661 10 769 661

Underskudd 

fra år

Opprinnelig 

underskudd

Inndekning av underskudd Resterende 

underskudd 

pr. 

31.12.2014

Forlenget inndekningsplan for 

Nordreisa kommune -  godkjent av 

KMD, jf. brev av 29.5.15 

 
 
I denne inndekningsplanen legges det til grunn at resterende underskudd fra 2008 dekkes inn i 
2015 (7 års inndekningstid), mens underskuddene fra 2009 og 2010 skal være dekket inn i 
2016 (hhv. 7 og 6 års inndekningstid). Underskuddet fra 2014 skal også være dekket inn i 
2016, dvs. en inndekningstid på to år.  

Dersom kommunen klarer å følge denne inndekningsplanen, vil den kunne meldes ut av 
ROBEK sommeren 2017 etter at årsregnskapet for 2016 er fastsatt av kommunestyret.  

Vi legger til grunn at forpliktende plan for inndekning av underskudd er en integrert del av 
årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018, og at listen med tiltak i budsjett/økonomiplan 
for å skape økonomisk balanse er en forutsetning for at forpliktende plan skal bli fulgt i 2015.  

Når det gjelder økonomiplanen, forutsetter Fylkesmannen at kommunen i utarbeidelsen av 
årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 tar høyde for at inndekning av underskudd skjer 
i tråd med ovenstående tabell, dvs. inndekning av kr. 9 569 661,- i 2016. Kommunen må 
gjennomføre tiltak for å redusere driftsutgiftene for å komme denne utfordringen i møte.   

Fylkesmannen vil i 2015 følge opp kommunens økonomiske utvikling ved gjennomgang av 
kommunens økonomirapporter og budsjettreguleringer, samt løpende kontakt med 
kommunen. Det vil avholdes ROBEK-møte på høsten i forbindelse med kommunens arbeid 
med budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019.  

 

*******************  
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I medhold av kommuneloven § 60 nr. 2, jf. delegasjonsfullmakt fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, fatter Fylkesmannen følgende 

 vedtak 

Fylkesmannen har gjennomført lovlighetskontroll av Nordreisa kommunes vedtak om 
årsbudsjett 2015. Gjennom kontrollen har vi ikke funnet forhold som tilsier at vedtaket må 
oppheves. Vi ber om at våre kommentarer og merknader følges opp. 

 

****** 

Kommunestyret kan påklage Fylkesmannens vedtak til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet innen seks uker.  

 
*******************  

 
I medhold av kommuneloven § 60 nr. 1, jf. delegasjonsfullmakt fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, fatter Fylkesmannen følgende 

 
vedtak 

Fylkesmannen godkjenner en ramme for låneopptak i 2015 på 10 mill. kr. til 
videreformidling, og 29,961 mill. kr. til investeringer i anleggsmidler.  

 
****** 

Kommunestyret kan påklage Fylkesmannens vedtak til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet innen seks uker.  

  

 
Etter fullmakt 
 
Jan-Peder Andreassen 
kommunaldirektør 

 

 Asle Tjeldflåt 
økonomirådgiver 

 
Kopi til: 
KomRev NORD Sjøgata 3 9405 HARSTAD 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 
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Fra: Christin Andersen[christin.andersen@nordreisa.kommune.no]
Dato: 01.06.2015 08:11:55
Til: Post Nordreisa
Kopi: Rita Toresen
Tittel: FW: Lovlighetskontroll av årsbudsjett 2015, tilbakemelding på øk.plan og godkjenning av låneopptak

Usikker om vi får dette pr post. Det skal reg på rita i budsjettsaken. Kopi rådmann, assrådmann, ordfører, 
ref fsk, kst. 

Christin 

From: Tjeldflåt, Asle [mailto:fmtratj@fylkesmannen.no] 
Sent: Friday, May 29, 2015 3:06 PM
To: Rita Toresen; Anne-Marie Gaino; Christin Andersen; Lidvart Jakobsen
Cc: Pedersen, Bård
Subject: Lovlighetskontroll av årsbudsjett 2015, tilbakemelding på øk.plan og godkjenning av låneopptak

Hei

Vedlagt ligger brev med lovlighetskontroll av årsbudsjett 2015, tilbakemelding på økonomiplan og 
forpliktende plan for inndekning av underskudd og svar på søknad om godkjenning av låneopptak.
Viser i denne forbindelse til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av i dag til 
Fylkesmannen som ble sendt i kopi til kommunen. Vedlegger også dette brevet for ordens skyld.

God helg!

Med vennlig hilsen

Asle Tjeldflåt
Seniorrådgiver
Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni
Justis- og kommunalavdelingen
----------------------------------------------------------------------
Telefon: 77 64 20 45 / 41 20 82 60
E-post: fmtratj@fylkesmannnen.no
Kommuneøkonomi - Fylkesmannen i Troms

Side 1 av 1
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Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler 

Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Evy Tynes Johnsen 

22247004 NO-0032 Oslo Org no.  

postmottak@kmd.dep.no http://www.kmd.dep.no/ 972 417 858  

 

 

 

 

Fylkesmannen i Troms 

Postboks 6105 

9291 TROMSØ 

 

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

   

2015/298 14/1894-44 29.05.2015 

 
Søknad om forlenget inndekningstid for underskudd - Nordreisa kommune 

Vi viser til søknad fra Nordreisa kommune av 17. april 2015 og brev fra Fylkesmannen i 

Troms av 5. mai 2015. 

 

Departementet godkjenner søknaden fra Nordreisa kommune om forlenget inndekningstid, 

men med justeringen fra Fylkesmannen i Troms, med 1,2 mill. kroner i 2015 og 9,57 mill. 

kroner i 2016. Merforbruket fra 2008 skal være dekt i 2015, mens 2009 og 2010 skal være 

inndekt i 2016. Merforbruket fra 2014 skal dekkes etter fireårsregelen. 

 

Nordreisa har vært i ROBEK i over 10 år og i økonomisk ubalanse enda lenger. Nordreisa 

kommune må følge vedtatt plan for inndekning og komme i balanse. Inndekning på mer enn 

fire år er en unntaksregel og Nordreisa kan ikke påregne å forlenge inndekningstiden en gang 

til.  

 

Departementet ber Fylkesmannen i Troms følge økonomistyringen i Nordreisa tett i årene 

fremover. Kommunen må ha kontroll gjennom hele året med rapportering underveis for å vise 

at de følger vedtatt plan.  

 

Med hilsen  

 

 

Thor Bernstrøm (e.f.)  

avdelingsdirektør 

-�123�-



Side 2 

 

 Evy Tynes Johnsen 

 rådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

Kopi til:  
 

Nordreisa kommune Postboks 174 9156  STORSLETT 

 

 

-�124�-



ci c:k5 M.
fOkcsni."(.15

4,514.4.Lst. actd 6-61
ga->evi-W.

KOMREV
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KomRev NORD
Interkommunalt selskap

W&42p9rtygghat

Unntatt off., jf. offentleglova § 13,1.1eddjf. kommuneloven § 78 nr. 7.

Nordreisa kommune
v/rådmannen
Postboks 174
9156 STO RSLETT

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:
513/EB EmelyBertelsen 77 60 05 06 24.4.2015

Emely.berte1senrgkomrevnord.no

MANGLENDE INNBERETNING AV SKATTEFRIE UTBETALINGER KODE 926
BIDRAG/ØKONOMISK STØTTE TIL FLYKTNINGER - ANSVAR 164

Vår revisjon av årsregnskapet for Nordreisa kommuneviser atdet ikke er foretatt innbereMingav
bidrag til livsoppholdiøkonomisk støtte somutbetales fra flyktningetjenesten. Slikebidrag skal
innberettesmedkode 926 i likhetmed andre bidragog støtte som innberettesvia NAV systemet i
kommunen. Vi erkjentmed at bidrag til flyktninger etter en introduksjonsperiode (3 år?)utbetalesvia
Nav systemet og innberettes derfrapå vanligmåte.

Vi harved revisjonen av årsregnskapet 2014 for Nordreisa kommunehatt samtalemed flyktninge-
tjenesten i Nordreisa kommune og fått opplyst at bidrag-/økonomisk støtte derfra ikke blir innberettet
særskilt.

Regnskapet på ansvar 164 Bolig/etablering flyktningerviser atdet erutgiftsførtbidrag på art 14707.
Fra flyktningetjenesten i kommunenhar vi fått opplyst at detpå denne artenogså er utgiftsført
kostnader til tolketjeneste. Slikeutgifter er ikke innberetningspliktige. Kostnader for tolketjenester
hører hjemmepå 13arter, kjøp av tjenestersom erstatter kommunens tjenesteproduksjon. Kommunen
bør rette seg inn etter dette i 2015og tilordne innberetningspliktigekostnaderpå<crene»kontoer i
regnskapet.

Revisjonenber om at innberetning for2014 forøkonomisk støtte til flyktninger som ikkegårvia
NAV-systemet blir foretatt så snart sommulig. Kvittering av innberettetbeløpbes oversendt oss.

Svarfrist: 24.5.15. Svar sendes til KomRev Nord IKS, Vestregata 33, 9008 Tromsø.

Med hilsen

Emely Bertelsen
revisor

Kopi: Økonomisjef Rita Toresen
Kontrollutvalget v/K-sekretariatet
Nordreisa voksenopplæring/flyktningetjenesten Anne Sara Fossum
Nav-sosial, Nordreisa, v/Elin Lindbom

Besoksadresse:Postadresse: Avdelingskontor: Telefon:
Sjøgt3Sjegt. 3Tromsø, Finnsnes.Narvik77 041400
HARSTAD9405 HARSTADSortland, Stonlett
www komrevnord no posra komrevnord no

Organisasjonsnummer:
986574689
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Gjert Eirik Olsen 77642075 08.04.2015 2012/6153 - 29 421.3

Deres dato Deres rpf.
'

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

Mekling har ført fram - saken avsluttes hos Fylkesmannen

Det vises til tidligere mekling i saken den 20. mars 2015, herunder tilsendt referat datert 23.
mars 2015. Videre vises det til anmodning om å trekke innsigelser, med forslag til løsning, fra
Skjervøy kommune den 26. mars 2015 og trekking av innsigelse fra Sametinget i brev datert
7. april 2015.

Kommunene og alle innsigelsesorgan har etter dette fått til løsningsforslag som, etter
samsvarende vedtak i kommunestyret i Nordreisa og Skjervøy, gjør at planforslaget har fått
sin endelige løsning.

Omforent løsning omfattet følgende momenter: FFA18 og FFA19 tas av plankartet. A30 blir
medtatt i planen i sin helhet. A28 vedtas i tråd med forslag i brev datert 26. mars 2015.

Meklingen har derfor ført fram, og saken avsluttes derfor hos Fylkesmannen.

Med vennlig hilsen

Bård M. Pedersen
fylkesmann

Gjert Eirik Olsen
rådgiver

Kopi til:
Sametinget Avjovårgeaidnu 50 9730 KARASJOK
Forsvarsbygg Postboks 405 0103 OSLO
Troms Fylkeskommune Postboks 6600 9296 TROMSO

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 frntrpostmottak©fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 www.fylkesmannen.no/troms
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Nord-Troms RegionrådDA
ScortInd Kifixd drel

\1:>'

Til
Lyngen kommune

MELDINGO M VEDTAK

NORD-TROMS REGIONRÅDDA

EMNE: Møte nr 02-201 5

STED: LHL Skibotnsenteret, Storfjord

TIDSPUNKT: 23. - 24. mars 2015

Sak07/15 Retningslinjer og jury - språkpris for Nord-Troms (utsatt sak 02/15)

Saksdokumenter:

Forslag til pris fra Audun johnsen, Lyngen

Særutskrift av sak 44/14 og 51/14 Opprettelse av språkpris for Nord-Troms

Saksbehandler: Frank Pedersen

Følgendevedtakblefattet:
Vedtekter for språkøris Nord-Troms:

Nord-Troms regionråd deler hvert år ut en pris til enkeltpersoner, grupper eller

organisasjoner som bidrar til å styrke en eller flere av dialektene i Nord-Troms. Det

legges særlig vekt på innsats som styrker barn og unges bevissthet og bruk av

dialekten.

Prisen består av diplom og kunstverk/kunsthåndverk med inspirasjon fra regionen til

en pris av maksimum kr 5.000,-. Prisen kan deles.

Prisen deles ut i forbindelse med annet åpent arrangement med i regionen og skal

profileres i media.

Prisen lyses ut årlig og personer bosatt i regionen kan fremme forslag til mottakere.

Det oppnevnes en jury som skal arbeide på fritt og selvstendig grunnlag. Hver av

medlemskommunene oppnevner en person og regionens ungdomsråd oppnevner en

person til juryen. Medlemmene sitter i fire år av gangen og minst tre av medlemmene

skal være kvinner.

juryen skal søke konsensusavgjørelser, men kan fatte vedtak ved vanlige

fiertallsavstemninger. Det er bare prisvinnerens navn (ikke andre foreslåtte) som er

offendig.

Alle kommunene har en vertskapsforpliktelse for juryens praktiske arbeid og

eventuell innhenting av bistand og administrasjon. Lyngen kommune har ansvaret for

første jury/prisutdeling.

Organisering oq finansiering

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett
Tlf. 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452
E-post: regionrad@halti.no
www.nordtromsportalen.no

vi. DER KONTRASTERFORMERFOLK
NORD-TROMS
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Lyngen kommune
Rådmannen

Nord-Troms regionråd DA
Hovedveien 2
9151 STORSLETT

Melding om vedtak

Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2015/935-3 3009/2015 026 17.03.2015

Prosjekt "Boligutvikling i Nord-Troms"

Lyngen formannskap behandlet saken i møte 10.03.2015, sak 23/15 og gjorde flg.

vedtak:

Lyngen kommune deltar i prosjektet «Boligutvikling i Nord-Troms» i regi av Nord-Troms
Regionråd DA. Storfjord er administrasjonskommune på vegne av Nord-Troms kommunene.
Prosjektet er et interkommunalt samarbeidsprosjekt med alle kommunene i Nord-Troms
region.
Prosjektet organiseres som prosjektorganisasjon, som fremlagt i saksutredningen.
For prosjektets eksistens forutsettes det ekstern finansiering fra Husbanken og Troms
fylkeskommune. Prosjektlederstilling som skal koordinere arbeidet dekkes av eksterne midler.
Lyngen kommune bidrar med lØnnsutgifter 10 % stilling - i form av disponering av egne
faglige ressurser i organisasjonen i prosjektperioden. Dette inngår som del av
egenfinansiering i prosjektet.

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til vår saksbehandler Hilde Grønaas tlf. 40028555.

Med hilsen

Ase enrucsen
sekretær

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77701000 Bankkonto: 4785.07.00059
Strandveien 24 Strandveien 24
9060 LYNGSEIDET Organisasjonsnr: 840014932
E-post: post@lyngen.kommune.no Internett: www.lyngen.kommune.no
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Kopi:
Storfjord kommune Hatteng 9046 OTEREN
Skjervøy kommune Skoleveien 6 9180 SKJERVØY
Kåfjord kommune øverveien 2 9146 OLDERDALEN
Nordreisa kommune Sentrum 17 9151 STORSLETT
Kvænangen kommune Burfjord 9161 BURFJORD

Side2av2
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AVFALLSSERVICE AS (ORG.NR.964180644)

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 4.5.2015

Åpning:

Med bakgrunn i innkalling den 22.04.15 ble ordinær generalforsamling i Avfallsservice AS
åpnet av styrets leder Johnny Hansen på Multi-Nord bygget i Sørkjosen mandag den 4.5.15
kl. 11.00.

Følgende aksjonærer var til stede fra:

Nordreisa kommune:

Skjervøy kommune:

Kåfjord kommune:

Storfjord kommune:

Lyngen kommune:

Kvænangen kommune:

Ordfører Lidvart Jakobsen

Ordfører TorgeirJohnsen

Fungerende ordfører Svein Leiros
Halgeir Naimak etter fullmakt

Ordfører Jan Helge Jensen

Fra styret møtte: Johnny Hansen, Levin Mikkelsen, Sigrun Johansen, Gerd Kristiansen,
Hallgeir Naimak, Hilde Nyvoll og John-Are Leirbakk.

Fra administrasjonen møtte: Daglig leder Sigleif Pedersen, Økonomisjef Øyvind Mikalsen

Fra kontrollutvalgene møtte: Geir Skåre (Kvænangen), Nils Petter Beck (Storfjord), Hermund
Dalvik (Kåfjord), Johannes Grønvold (Lyngen).

Til behandling forelå følgende saker:

SAKSLISTE

Sak 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og fullmakter.
Fullmakt fra Storfjord kommune der Hallgeir Naimak gis fullmakt til å representere Storfjord

kommune.

Innkalling, saksliste og fullmakter ble godkjent.

Sak 2. Valg av møteleder, protokollfører og en person til å undertegne protokollen

sammen med møteleder.

Forslag til vedtak:

Møteleder: Leder Johnny Hansen

Protokollfører: Daglig leder Sigleif Pedersen

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder: Nordreisa kommunes representant

Vedtak:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Sak 3. Årsberetning og regnskap

Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetninger for 2014 følger vedlagt.

1
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Forslag til vedtak:

Årsberetning godkjennes.

Årsregnskapet med overskudd på kr 2.368.739, som overføres annen egenkapital,

godkjennes.

Revisors beretning ble referert.

Vedtak:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Sak 4. Godkjenning av honorar til revisor og styre

Det vises til vedlagte oversikt over gjeldende honorar til styret.

Forslag til vedtak:

Honorar til revisor etter regning godkjennes.

Honorar til styret godtgjøres i henhold til vedtak på generalforsamling 26.06.2009.

Dette vil medføre følgende godtgjørelse til styret for 201 5:

Styreleder kr 69.800 (10 % av lønn daglig leder)

Nestleder: kr 37.900 (5 % av lønn daglig leder + kr 3.000)

Styremedlem: kr 34.900 (5 % av lønn daglig leder)

Vedtak:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Sak 5. Valg

I følge vedtektenes § 5 er ingen medlemmer/varemedlemmer på valg i 201 5:

Sak 6. Valg av valgkomite

På den ordinære generalforsamling den 6.5.11 ble følgende vedtatt:

"Vedta k:

Valgkomite:

Styret foreslår at det velges en valgkomite på ordinær generalforsamling året før valg. Denne skal bestå av

ordførerne i de kommuner der styremedlemmene er på valg neste år. Valgkomiteen samordner valg av

styremedlemmer slik at kravet til kjønnsbalanse ivaretas. Generalforsamlingen utnevner leder av valgkomiteen

som og har ansvaret for å innkalle til første møte."

På valg:

I følge vedtektenes § 5 er medlemmer/varemedlemmer fra følgende kommuner på valg i

201 6:

Nordreisa kommune

2
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I etterkant av generalforsamlingen ble eierne presentert for styrets strategiske plan for

perioden 2015-2020.

På slutten av møtet ble det stilt spørsmål og gitt signaler fra eierne om fritidsrenovasjon på

øyer og veiløse bygder. Styret ble henstilt om å se på saken og å komme tilbake til eierne

med forslag til løsninger.

Sørkjosen, 4.5.15

Avfallsservice AS

Ref: Sigleif Pedersen

sign. sign.

Johnny Hansen Lidvart Jakobsen

Møteleder Protokollundertegner

4
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Post Nordreisa

Fra: Berit Fjellberg <Berit.Fjellberg@halti.no>

Sendt: 29. april 2015 10:23

Til: Arvid Lilleng (arnolilleng@gmail.com); Bente Bech (b-bech@online.no);

Bente Rognli (bente@jhregnskap.no); Bjarne Josefsen

(bjarne@nordtroms.net); Fred Skogeng; Gunnar Sollund

(gunnar.sollund@kraftlaget.no); Gunnar Søreng; Irene Toresen; Jani

Albrigtsen; Kjetil Reiersen (kjetil@nordtroms.net); Leif Peder Jørgensen

(leif@plasi.no); Maar Stangeland (maar.stangeland@storfjord.net); Marit F.

Aarsand (maritfredriksen@hotmail.com); Ole Josefsen

(olejosefsen@hotmail.com); Silje Hovdenak; Werner Kiil; Arviksand

Utmarkslag; Bjørn Inge Mo; jan Helge Jensen; Lidvart Jakobsen; Sigmund

Steinnes; Sølvi Gunn Jensen; Torgeir Johnsen; Anne-Marie Gaino; Cissel

Samuelsen; Einar Pedersen; Trond-Roger Larsen; Frank Pedersen; Leif

Lintho; Gøril Severinsen; Halvar Wahlgren (halvarw@broadpark.no); Inger

Heiskel; Ingrid Lønhaug (ingr-lon@frisurf.no); Karl-Arvid Brose; Svein

Oddvar Leiros; Bente Rognli

Kopi: Lisa Marie Pedersen; Lisbeth Holm; Anette Holst; Kari-Ann Olaisen

(kariann.olaisen@live.no); Knut M. Pedersen (knukarp@online.no); Kåre

Eriksen (kare.eriksen@sbnett.no); Magne Monsen; Marita Pedersen; Monica

Tranås (motrana@live.no); Morten Risto (mortenristo@yahoo.no); Reidar

Lund; Roger Johansen (rog7@online.no); sissel.g@hotmail.com; Stein Are

Olsen; Tore Isaksen (rastebynes@gmail.com); Trond Bjerkmo

(trond.bjerkmo@nordtroms.net); Valter Olsen; Vidar Langeland

(vidariangeland@hotmail.com); Ørjan Pedersen

(nordtromsror@gmail.com); Post Kvænangen; Post Kafjord; Post Lyngen;

Post Nordreisa; Post Skjervoy; Post Storfjord; Anne Gerd Jonassen

(kvenang@hotmail.com)

Emne: utskrifter fra representanskap og rådsforsamling 28.04.15

Vedlegg: Protokoll fra repskap 28.04.15.pdf; notat fra rådsforsamling 28.04.15.pdf;

Storkommunen MAM pp.pptx; Rådsforsamling, kommunereform

ungdomsperspektiv - Victoria.pptx

Hei!

Viser til vedlagte protokoll fra representantskapsmøte og notat fra rådsforsamling med

presentasjoner fra møte tirsdag 28. april 2015 i Olderdalen.

Tema regional plan for reindrift (møte 28.04.15):

Presentasjoner fra fylkeskommunen ved Raimo Valle og fylkesmannen ved Øystein Ballari

ettersendes når jeg mottar disse.

Hilsen

BERIT FJELLBERG
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DAGLIG LEDER

Nord-Troms Regionråd DA

mob / 97 56 73 66

tlf / 77 77 05 86

web / www.nordtromsportalen.no

DERKONTRASTERFORMERFOLK
NORD-TROMS

2
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Nord-Troms 12ionrad DA

Nord-Troms Reqionråd DA reoresentantskaosmøte 28.04.15

PROTOKOLLMØTE I REPRESENTANTSKAPET

TID: 28. april 2015 kl 1000

STED: Kultursenteret, Olderdalen

TILSTEDE:

Fra re resentantska et:

KVÆNANGEN Gunnar Sollund

NORDREISA Knut Morten Pedersen

SKJERVØY Irene Toresen

Ingrid Lønhaug

KÅFJORD Gunnar Søreng

STORFJORD Maar Stangeland

LYN GEN Werner Kiil

Fred Skogeng

Reidar Lund

Fra styret (ordførere):

Jan Helge Jensen, Kvænangen

Sigmund Steinnes, Storfjord

Karl Arvid Brose, Lyngen

Torgeir Johnsen, Skjervøy

Svein 0. Leiros, Kåfjord

Fra rådmannsutvalget:

Frank Pedersen, Kvænangen

Cissel Samuelsen, Skjervøy

Leif Lintho, Lyngen

Fra administrasionen:

Berit Fjellberg, daglig leder

Åpning og orientering om dagens møte v/ rådsordførerJan Helge Jensen

SAK01 /15 Valg av møteleder

Forslaq fremmet i møte:

Som møteleder velges leder av representantskapet Werner Kiil, Lyngen

Vedtak: forslag fremmet i møte ble enst bifalt.

1
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Nord-Troms Regionråd DA
kjroo

Gieivuntwl
Kånord L.441.1.1 Srnefjopi

1- *

NordreimKvffilanzen

tlYji
\

Rådsforsamling
Tid: 28. april 201 5 kl 1245 (avholdt i etterkant av representantskapsmøte)

Sted: Kultursenteret i Olderdalen

Tema: «Kommunereformen i et ungdomsperspektiv»

Ungdomssatsingen RUST satt i førersete på denne rådsforsamlingen med møteleder

Tonje Nilsen og innlegg fra ungdommer. Dagen ble avsluttet med paneldebatt.

Tilstede:

Fra re resentantska et:

KVÆNANGEN Gunnar Sollund

NORDREI SA Knut Morten Pedersen

SKJERVØY Ingrid Lønhaug

KÅFJORD Gunnar Søreng

Silje Hovdenak

STORFJORD Maar Stangeland

LYNGEN Werner Kiil

Fred Skogeng

Reidar Lund

Fra styret (ordførere):

Jan Helge Jensen, Kvænangen

Sigmund Steinnes, Storfjord

Karl Arvid Brose, Lyngen

Svein 0. Leiros, Kåfjord

Fra rådmannsutvalget:

Frank Pedersen, Kvænangen

Leif Lintho, Lyngen

Fra administrasjonen:

Berit Fjellberg, daglig leder

Fra RUST:

Lisa M Pedersen Solbakken, regional ungdomskonsulent, RUST

Tonje Nilsen, RUST

DE RKON TRASTERFORME RFOLK
NORD-TROMS
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Magnus Mathiassen, RUST

Victoria Mathiassen, RUST

Kalle Botngaard, Lyngen ungdomsråd

Eldbjørg Ringsby, fagrådet RUST

Gerd Steinnes Nilsen, fagrådet RUST

Jan Sigurd Sivertsen, fagrådet RUST

VELKOMMENved rådsordfører Jan Helge Jensen

Møteleder: Tonje Nilsen

STATUSI ARBEIDET

alle kommunene legger opp til løp 2.

innen 30. juni 201 6 skal kommunene ha bestemt seg for hvilket alternativ

man vil velge.

Kvænangen: orientering ved Jan Helge Jensen. Jobber med bred politisk forankring

hele veien. Skal utrede Nord-Troms 4 (vil møte på Skjervøy i neste møte), og Alta-

alternativet. Legger opp til folkeavstemning.

Nordreisa - ingen orientering

Skjervøy: orientering ved Ingrid Lønhaug. Ønske om å utrede NT 6, men siden dette

ikke var et alternativ for alle kommunene, jobbes det med NT 4. Starta arbeidet med

analyse av Skjervøy, nyttig. Møte for NT 4 er planlagt til 20. mai.

Kåfjord: orientering ved Svein 0. Leiros. Starta også med NT 6. Pr i dag 2

alternativer som skal utredes - NT 4 og samarbeid rundt Lyngenfjorden (Storfjord,

Lyngen og Kåfjord). Det er laget et felles forslag til vedtak/prosessplan for

Lyngenfjordalternativet. Vil bruke felles ressurs til beskrivelse av nå-situasjonen.

Spesiell utfordring med samisk språkområde.

Lyngen: orientering ved Leif Lintho - Lyngen har vært i møter med Tromsø. Fint med

reformen å få laget en beskrivelse av nå-situasjonen. Har alle nødvendige vedtak på

plass i Lyngen. Skal utrede samarbeid rundt Lyngenfjorden og Tromsø-alternativet, i

i tillegg til å fortsette som egen kommune. I gang med egenanalysen. Egen

prosjektleder engasjert for utredningsarbeid.

Storfjord: orientering ved Sigmund Steinnes. Skal se på 3 alternativer (samme som

Lyngen).

Adr: Hovedveien 2, 9157 Storslett

Tlf 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452

E-post: redionra~alti.no

www.nordtromsportalen.no
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SCENARIO«STORKOMMUNEÅR 2020» ved Magnus Mathiassen, RUST

Den nye kommunen langs to dimensjoner sentral vs desentralisert struktur

Presentasjon vedlagt

«Å LEVEI EN UTKANT» ved Kalle Botngaard, Lyngen ungdomsråd

Betraktninger vedr transport - avstander

Hva med virkemiddelsonen om man blir en del av Tromsø?

Fordeler med Tromsø; kollektivtransport, skolemuligheter, UFB vil korte

avstander

Blir to fattige kommuner en rik om man slår seg sammen?

«TA OSSMED» ved Victoria Mathiassen, RUST

Presentasjon vedlagt

PANELDEBATT:«HVA ER EN BRAKOMMUNE?»

Paneldeltakere: ordførere og Victoria Mathiassen, RUST

Panelrunde:

Ingrid: før jobba man for det man ville ha. Nå må man jobbe for å beholde det en

har. Erfaringer fra Omdømmeprosjektet - det skal ikke så mye til for å få folk til å

trives. Opptatt av å få ungdom med, også i politikken.

jan Helge: viktig at kommunereformen er forankret i det som innbyggerne mener.

Viktig å henstille til folk å delta i debatten, være aktiv og følge med i prosessen. Vil

ha folkeavstemning.

Sigmund: vi som bor i Nord-Troms bor i gode kommuner. Berømmer ungdommen

for gode innspill. Mange dyktige ungdommer, flere på politiske lister til høstens

valg. Boliger er viktig. Storfjord i gang med boligbygging, har veldig lav ledighet. En

god kommune har god deltakelse fra mange. Lag og foreninger er viktig.

Svein: Kåfjord er god på kultur, og har mange kulturarbeidsplasser. Tar barn og

ungdom på alvor. Økt satsing på lærlingeordningen - bonuslønn. Satser på reiseliv.

Kombinasjonsnæringer fremdeles viktig. Desentralisert skolestruktur.

Victoria: representerer RUST, 2 ungdommer har kommunereformen som ansvarsfelt.

Dette var også tema på RUST-konferansen sist, hvor også fylkesmannen deltok.

Karl-Arvid: Lyngen er en langstrakt kommune som er god å bo i. Gode

helsetjenester og dårlige veier et kjennetegn. Aktivt næringsliv, med variasjon. 10

ulike grendelag i kommunen - får midler fra kommunen årlig. Satser på turismen.

Jobber med flere planer for tiden.

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett

Tlf 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452

E-post: regionra~alti.no

www.nordtromsportalen.no
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StorkommunenNord-Troms

Administrasjon

Samferdsel

Helse

Skole

Kultur

Næring

-�151�-



Administrasjon

Alternativ1 Alternativ2

Sentralisertstruktur • Desentralisertstruktur

UtkanteneblirikkehBrt • Utkantenehøres

"Utkantavenutkanr • Alleermed

Sentrumstettstedeteroverrepresentert • Liktantallrepresentanter
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Samferdsel

Storkommune= langtmellomfolk

Bedrevei-vedlikehald

Bedrebusstilbud

Signal-forbindelsetilnysamfunn

VeibyggingtilfordelforPrimær-næringene

Kilegnus Alexander Mathia:,sen
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Helse

Alternativ1 Alternativ2

Sentralisertstruktur • Desentralisertstruktur

2-3starehelseavdelinger • Etthelsesenteri hvert-Distrikt"

Spesialisertkompetanse • Likkompetanse
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Skole

Utdannedelærere

"fornyelærerparken"

Merdatainniskoletimene

UtbreddArbeidslivsfag

Bedresamarbeidmedkommunen
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Kultur

Bevisstbevaringavkultur

SamiskogKvenskspråkinni skalene

lokalekulturskoler
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Næring

Tilrettelegging

Motivering

Selskapsskatt

Inkluderingi lokalmilig
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UNGDOMSMEDVIRKNING

Ungdom i dag har veldig liten medbestemmelsesrett i
kommunereformen.

Det finnes ingen lov som sier at interesseorganisasjoner for barn og
unge skal involveres.

Noen kommuner og regioner er likevel flinke på å inkludere ungdom i
prosessen.
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HVORFORINVOLVEREUNGDOM?

Det er ungdommenesframtid vi snakkerom.

Endringer som gjøres nå vil ramme barn og unge i mye større grad enn
voksne og eldre.

Kommunereformen berører mye som ungdom er involvert i.

Vi burde ha rett til å få være med på å utforme fremtiden vår.
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OMRÅDERSOM ENGASJEREROSS

Skole

Samferdsel

Kollektivtilbud

Helse

Kultur

Idrett

Miljø

..osv
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HVORDAN INKLUDEREOSS?

Gi ungdomsrådet plasser i arbeidsgruppa for kommunereformen.

Vær flinke til å ta dere en prat med spesielt ungdomsrådet, men også
andre ungdommer dere møter.

Inviter ungdomsrådet med på møter som omhandler

kommunereformen. Både internt i kommunen, men også på større

samlinger der dette er mulig.

Vær imøtekommende, slik at ungdomsrådet aldri er i tvil om at deres
innspill er ønsket.
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KONKLUSJON

LAOSSSAMMEN BYGGE
EN GOD KOMMUNE!

Victoria FigenschouMathiassen
416 96 265 • vicma@live.no
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i S1
Protokoll fra rovviltnemndsmøte i region 8 den 27.3.2015

Sted: Fylkesbygget i Troms
Tid: 08.00-15. (7 timermøte og 3 timer forberedelse)

Til stede:
Rovviltnemnda Andre
John Karlsen (leder) Berit Gjerstad, Mattilsynet (småfe)
Fred Johnsen (nestleder) Vibeke Elvenes, Mattilsynet (rein)
Margit Mathisen Erlend Winje, Dyr i drift, Troms
Per Mathis Oskal Ørjan Holm, Miljøvernforbundet

Marit Gystøl, Miljødirektoratet
Elle-Risten Wigelius,miljøvernavdelinga FMFI (Lync)
Anne Guttormsen, landbruksavdelinga FMFI (Lync)
Tore Johan Olsen, miljøvernavdelinga FMFI (Lync)
GeirØstereng, miljøvernavdelinga FMFI (Lync)
Jørgen Remmen, miljøvernavdelinga FMFI (Lync)
Gøril Einarsen,miljøvernavdelinga FMTR
Heidi-Marie Gabler, miljøvernavdelinga FMTR
Andreas Røsæg,miljøvernavdelinga FMTR

Sakliste
9/15 Godkjenning av innkalling og sakliste s. 1
10/15 Dialog mellom Miljødirektoratet og rovviltnernnda s. 1
11/15 Orienteringssaker s. 2
12/15 Referatsaker s. 2
13/15 Evaluering av prosjektet Næring og rovvilt i Finnmark s. 2
14/15 Fordeling av FKT-midler s. 5
15/15 Høring: Forslag til forskriftsendring former effektiv felling av jerv s. 17
16/15 Kvoter for betinga skadefellingstillatelser på jerv, gaupe og ulv 2015/2016 s. 20
17/15 Anmodning om kvote for betinga skadefelling av bjørn 2015 s. 25
18/15 Orientering om status gaupebestand, kvotejakt- og skadefellinger gaupe s. 26

9/15 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:
Sak 15/15 behandles til slutt, sak 18/15 behandles under orienteringssaker, ellers godkjent som innstilt.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda for region 8 godkjenner innkalling og sakliste tilmote den 27.3.2015

10/15 Dialog mellom Miljødirektoratet og rovviltnemnda
Til stede: JohnKarlsen. Fred Johnsen, Margit Mathisen. Per Mathis Oskal, Marit Gystøl. Heidi-Marie Gabler, Gøril Einarsen,
Andreas Røsæg.

Miljødirektoratets presentasjon legges ved protokollen.

1
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11/15 Orienteringssaker
Nemnda orienterer om aktiviteter siden forrige møte
Kort orientering fra Fylkesmannen i Finnmark
Kort orientering fra Fylkesmannen i Troms
Kort orientering fra andre instanser/interessenter som deltar på møtet

12/15 Referatsaker
Innhold Dato
Angående henvendelse om ekstraordinære uttak av jerv i Finnmark 5.3.2015
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe i Evenes og Tjeldsund 11.3.2015
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe i Stippanåv2i/Cearru —Karasjok kommune 26.2.2015
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe i tanadalen —Tana kommune 18.2.2015
Betingede fellingstillatelser på gaupe 2015 10.2.2015
Betingede fellingstillatelser på gaupe i 2015 —utvidelse av kvoten i region 8 19.3.2015
Bruk av FKT-midler til godtgjøring av administrative utgifter i kommunen i forbindelse med sk.. 27.2.2015
Ekstraordinære uttak av jerv i deler av region 7 og 8 20.3.2015
Ekstraordinære uttak av jerv i deler av region 8 —ny virketid 20.3.2015
Fellingstillatelse på kongeørn i Bkoras —Karasjok kommune 20.2.2015
Finnmark bondelag —Uttak av jerv i Finnmark 22.1.2015
Forskrift om tilskudd til driftsomstillinger grunnet rovvilt 12.2.2015
Forslag til forskriftsendringer for mer effektiv felling av jerv og oppretting av inkurie i viltloven 20.2.2015
Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse på gaupe i deler av Balsfjord, Målselv og Tro.. 20.2.2015
Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse på gaupe i deler av Kåfjord. Nordreisa og Kv.. 9.3.2015
Fylkesmannen i Oppland —Iverksettelse av skadefelling jerv 23.1.2015
Informasjon om meldingssentralen for reinkadaver i Finnmark for 2015 —tlf. 958 13 908 18.12.2014
Melding om vedtak i Tana kommune —ekstraordinære uttak av jerv 17.2.2015
NINA Minirapport 536 —Kongeørnas predasjonsadferd på beitedyr og mulige forebyggende tilt..jan. 2015
Troms sau og geit, resolusjon årsmøte 21.2.2015 24.2.2015
Videre oppfølging om tydelig soneforvaltning og høy beredskap 12.3.2015
Onske om å innføre administrasjonstilskudd til kommuner som drifter interkommunale skadefe.. 3.2.2015

13/15 Evaluering av prosjektet Næring og rovvilt i Finnmark

Vedtak:
Prosjektet har kommet godt i gang etter en oppstartsfase. Det er fortsatt en rekke utfordringer som ikke er
løst. I de områdene der det er store tap, er det behov for mer direkte oppfølging av næringsutøverne. Med
bakgrunn i dette utvides prosjektet i to år —til utgangen av 2017. Prosjektkoordinatorene bør fortsatt være
utplassert i kommunene, med en koordinator i østfylket og en i vestfylket. Prosjektet finansieres med
FKT-midler, og skal søke økonomisk støtte fra Sametinget.

I løpet av 2016 må det gjennomføres en grundig evaluering av de igangsatte prosjektene og tiltakene som
er gjennomført i løpet av prosjektperioden.

Innstilling til vedtak:
Prosjektet har kommet godt i gang etter en oppstartsfase. Det er fortsatt en rekke utfordringer som ikke er
løst. I de områdene der det er store tap, er det behov for mer direkte oppfølging av næringsutøverne. Med
bakgrunn i dette utvides prosjektet i to år —til utgangen av 2017. Prosjektkoordinatorene bør fortsatt være
utplassert i kommunene, med en koordinator i østfylket og en i vestfylket. Prosjektet fullfinansieres med
FKT-m idler.

I løpet av 2016 må det gjennomføres en grundig evaluering av de igangsatte prosjektene og tiltakene som
er gjennomført i løpet av prosjektperioden.

2
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Bakgrunn
På rovviltnemndsmøtet i Alta 21. januar 2015 ble det gjort følgende vedtak i sak 5/15 om prosjektet Næring
og rovvilt i Finnmark:

Etter dialog med prosjektlederne evaluerer Fylkesmannen i Finnmark prosjektet Næring og rovvilt i
Finnmark, Evaluering og forslag til evt. videreforing legges frem for rovviltnemnda per e-post innen
13.3.2015. Rovviltnemnda fatter vedtak om dette på rovviltnemndsmotet 27.3.2015.

Prosjektets mål
Overordnede mål:

redusere skader fra rovvilt på beitedyr
bidra til å redusere konflikten mellom næringsutøvelse og forvaltning av rovvilt

Prosjektet har fire delmål:
Interkommunale skadefellingslag i hele fylket skal være ferdig etablert og i drift ved utgangen av
2014. Grunnleggende opplæring av personell i kommuner og skadefellingslag skal være gjennomført
innen prosjektslutt (HMS, jaktledelse, administrative rutiner).
Informere om stimuleringstilskudd til rovviltjakt i fylket. Bidra til økt evne til bestandsregulering
gjennom alminnelig jakt ved å øke antall felte individer samt å øke den årlige stabiliteten i antall
fellinger. Informere om stirnuleringstiltak relatert til ordinær jakt ved eventuelle jaktkurs i regi av
prosjektet og/eller andre foreninger og lag.
Gjennomføre «Arena Rovvilt» i hele fylket, samt møte referansegruppens medlemmer en gang i året.
Formidle mål og virkemidler i forvaltningsplanen for rovvilt i Finnmark til reinbeitedistrikter og
sauenæring.

Disse målene har blitt konkretisert i aktivitetsplanene som har blitt vedtatt på styringsgruppemøtene.

Måloppnåelse
De overordnede målene for prosjektet er lite målbare. I løpet av de siste årene har antallet søknader om
erstatning for sau tapt til fredet rovvilt gått ned. I 2014 var tapstallene for sau på nivå med årene 2003 og
2004. Hva årsaken til dette er vet man ikke, og det er vanskelig å si hvilken rolle prosjektet eventuelt har hatt
for å bidra til denne nedgangen. Det er fortsatt en del områder der det er stort tap av sau til rovvilt. I disse
områdene er det fortsatt behov for mer oppfølging.

Det er usikkert om man i dag har klart å fange opp de i reindriften som har størst utfordringer med rovvilt.
Antallet søknader om erstatning for tap av rein til fredet rovvilt har holdt seg stabilt over år. Fylkesmannen
ser et behov for mer distriktsvis oppfølging i reindriften.

Prosjektet gjennomfører en rekke tiltak som ledd i miljøvernavdelingens oppdrag fra Miljødirektoratet på
rovviltområdet. Herunder å jobbe for å nå målsetningene for rovviltnemndas forvaltningsplan for store
rovdyr. At målsetninger i rovviltforvaltningen nås kan ha betydning for måloppnåelsen for reindrift og
sauehold, deriblant bærekraftig drift og økt kjøttproduksjon i beitenæringen.

Erfaringen er at prosjektet bidrar til å gjennomføre flere tiltak som virker konfliktdempende overfor
næringen. Dette er tiltak som Fylkesmannen ellers ikke ville hatt kapasitet til å gjennomføre. Prosjektet tar
en del oppgaver som gjør at pågangen på telefon- og møtehenvendelser hos Fylkesmannen minker. At
prosjektet besvarer en del telefonhenvendelser er positivt. Dette kan likevel føre til at Fylkesmannen ikke er
oppdatert på det som rører seg i næringen og jaktmiljøet, og ikke kjenner til konflikter som eventuelt
oppstår. Det er viktig at de prosjektansatte videreformidler slik informasjon til Fylkesmannen.

I referansegruppemøtet for prosjektet ga næringen uttrykk for at det også fremover er viktig å opprettholde
dialog mellom næring og forvaltning, og det ble stilt spørsmål ved hva alternativet ville være dersom
prosjektet ikke videreføres.
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Arbeidet i prosjektet
For å nå målene i prosjektet er et kontaktnett i næring og fagmiljø viktig. De prosjektansatte har nå kommet
inn i sine oppgaver og har skapt seg et nettverk. Dette er noe som tar tid. Når det er etablert kontaktpunkter
er det lettere å gjennomføre aktiviteter og tiltak. At de prosjektansatte er utplassert i to kommuner er en
fordel med tanke på nærhet til næringa. Denne organiseringen fungerer godt i Nesseby kommune, mens i
Porsanger kommune har det vært en del utfordringer.

At prosjektet i dag ikke er fullfinansiert via FKT-midler fører til at de prosjektansatte må bruke tid på å søke
om finansiering fra andre aktører, noe som gjør tilværelsen mindre forutsigbar for dem. Den tida de
prosjektansatte bruker på å søke om restfinansiering hadde vært bedre anvendt på å gjennomføre de tiltakene
de skal gjøre i henhold til aktivitetsplanen.

Næring og rovvilt-prosjektet har hatt en tett oppfølging fra Fylkesmannen for å sikre at målene for prosjektet
nås. Oppfølging av styringsgruppemøter og referansegruppemøter gir merarbeid for Fylkesmannen. Det er
likevel slik at de aktivitetene som blir gjennomført av prosjektet veier opp for dette ettersom Fylkesmannen
ellers måtte ha gjennomført disse aktivitetene selv. Hyppigheten av telefonmøter og oppfølging av prosjektet
har blitt redusert siden prosjektet startet opp. Personressursene hos Fylkesmannen er begrensede, ved en
eventuell videreføring av prosjektet er det derfor viktig at de oppdragene prosjektet får kan gjennomføres
selvstendig uten at aktivitetene krever mye oppfølging fra Fylkesmannen.

Veien videre
Per i dag er mange av de grunnleggende aktivitetene i prosjektet blitt gjennomført og Fylkesmannen ser
behovet for å spisse aktiviteter og fokus.

Det er store utfordringer med å få registrert familiegrupper av gaupe, ynglinger av jerv, samt innsamling av
DNA fra bjørn. På dette området kan prosjektet holde kontakt med SNO og næringen, og initiere til
bestandsregistrering der prosjektet og næringen deltar i samarbeid med SNO. Dette er et tiltak som vil ha
konfliktdempende effekt.

Fremover bør prosjektet fokusere mer på rovviltjakt og jobbe for at næringen involverer seg mer. Det bør
lages spesiell informasjon til reindriften om jakt. Reindrifien bør også tilbys intensivkurs for jegerprøve og
jaktkurs.

Skadefellingslag som er oppe og går er viktig for et effektivt uttak av skadevoldende rovdyr. Prosjektet bør
følge opp de kommunene som har kommunale/interkommunale skadefellingslag. Erfaringene viser at
virkemidlene for å få på plass interkommunale skadefellingslag ikke er tilstede og det ligger ikke til
prosjektet å fa de på plass. Om virkemidlene kommer på plass bør man ta opp arbeidet med etablering.
Kursing av kommunale jaktlag bør allikevel prioriteres og bør være et satsingsområde for prosjektet.

For å bedre samarbeidet med kommunene bør den kommunale landbruksforvaltningen involveres mer i
prosjektet. Dette kan gjøres ved at kommunene holdes orientert om det som skjer i prosjektet og at de
inviteres på møter og arrangementer i regi av prosjektet. Kommunene er førstelinjetjeneste for jordbruket og
kan i så måte være en ressurs for prosjektet for å komme i kontakt med nye sauebønder og andre som kan
trenge ekstra oppfølging i rovviltspørsmål.

I regi av Næring og rovvilt-prosjektet har det blitt testet ut e-bjeller på rein i en rekke områder. Erfaringene
med bruk av e-bjeller på rein er gode hittil, og det er et positivt konfliktdempende FOU-tiltak. E-
bjelleprosjektet går ut i 2016 og krever en grundig evaluering. Det er naturlig at Næring og rovvilt-prosjektet
står for denne evalueringen.

Konklusjon
Prosjektet har kommet godt i gang etter en oppstartsfase. Det er fortsatt en rekke utfordringer som ikke er
løst. I de områdene der det er store tap er det behov for mer direkte oppfølging av næringsutøverne. Med
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bakgrunn i dette anbefaler Fylkesmannen i Finnmark at prosjektet utvides i to år —til utgangen av 2017.
Prosjektet bør fortsatt være utplassert i kommunene, med en koordinator i østfylket og en i vestfylket. Det
vil være en fordel å fullfinansiere prosjektet med FKT-midler.

I løpet av 2016 må det gjennomføres en grundig evaluering av de igangsatte prosjektene og tiltakene som er
gjennomført i løpet av prosjektperioden.

14/15 Fordeling av FKT-midler

Vedtak:
Nemnda forutsetter at de signaler som den har gitt hensynstas, og at nemda i løpet av høsten
2015 får en orientering om situasjonen, slik at omprioriteringer kan foretas. Ellers vedtatt som
innstilt.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda i region 8 foretar en fordeling av midler til forebyggende og konfliktdempende
tiltak mellom fylkesmennene basert på fordelingsnøkkel vedtatt i rovviltnemnda mars 2011, i
henhold til planleggingsrammer i brev fra Miljødirektoratet i mars 2015 samt retningslinjer i
forvaltningsplan for rovvilt i region 8 datert 10.10.2013

Antall ynglinger av,jerv, antall familiegrupper av gaupe, antall bjørn og antall beitedyr
beskriver behovet for forebyggende og konfliktdempende tiltak i hvert fylke. Hver parameter er
tildelt lik vekt.

Region 8 har fått 1,5 millioner til spesielle driftsutgifter, kap. 1420.21. Denne posten skal
fordeles likt til fylkene med 750 000,—til Fylkesmannen i Finnrnark, og 750 000,—til
Fylkesmannen i Troms. Fylkesmannen i Troms er sekretariat for nemnda og tildeles 1 million
til drift av nemda, kap 1420.21.

Fylkesmannen i Finnmark blir tildelt kr 6 996 000,—av kap. 1420.73 og 750 000 av kap.
1720.21. Fylkesmannen i Troms blir tildelt kr 6 204 000,—av kap. 1420.73 og 1 750 000 av

Politiske foringer og lovverk som ligger til grunn for sekretariatets saksfremlegg:
St. meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur
Innst. S. nr. 174 (2003-2004)
Lov om forvaltning av naturens mangfold av 1.7.2009
Lov av 29.5.1981 om viltet (viltloven)

- Forskrift av 18.3.2005 om forvaltning av rovvilt
Forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt 10.10.2013

Saksfremstilling
Bakgrunn
Vi viser brev fra Miljødirektoratet om økonomiske planleggingsrammer for rovviltnemndene mottatt i mars
2015. Den enkelte rovviltnemnd skal med utgangspunkt i planleggingsrammen gitt av Miljødirektoratet
fordele midler til ulike tiltakstyper, og i region 8 fordele mellom Fylkesmannen i Finnmark og
Fylkesmannen i Troms.

Tildeling, budsjett og kostnad 2014
I 2014 ble region 8 tildelt 14 millioner til forebyggende og konfliktdempende tiltak, 1,5 millioner til
tjenestekjøp (kap. 1420.21) og 1 million til drift av nemnda. Rovviltnemnda i region 8 vedtok på møte den
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21. mars å fordele 15,5 millioner mellom fylkesmennene. Totalt 8 380 000 kroner ble fordelt til
Fylkesmannen i Finnmark, der 7 630 000 ble tatt av kap. 1420.73 og 750 000 million av kap. 1420.21.
Troms fikk fordelt totalt 8 120 000, der 6 370 000 ble tatt av kap. 1420.73 og 1 750 000 av kap. 1420.21.
Fylkesmennene rapporterte hver for seg til Miljødirektoratet innen februar 2015. Her er rapporteringen fra
fylkesmennene:

Rapportering til nemnda —bruk av FKT-midler i Finnmark 2014
Vi viser til direktoratets supplerende tildelingsbrev 2014 datert 24.6.2014. Fylkesmannen i Finnmark ble
tildelt

7 630 000 kroner til forebyggende og konfliktdempende tiltak innen rovviltforvaltningen (FKT),

kapittel 1420 post 73 prosjekt 14A14001.

500 000 kroner til samisk kompetanse hos Fylkesmannen, kapittel 1420 post 21.

750 000 til FKT tiltak tjenestekjøp og FOU, kapittel 1420 post 21.

Midler til samisk kompetanse i rovviltforvaltningen bidrar til en mer effektiv behandling av søknader om
erstatning av rein og sau samt søknader om FKT-midler. Stillingen gjør at vi kan ha tettere dialog med
næringen.

Vi viser til tidligere oversendt rapportskjema i excelformat hvor alle utbetalinger av FKT-midler (1420.73)
fremgår fordelt på de ulike tiltakene i 2014. Vi viser også til vedlegg i dette brevet som oppsummerer
forbruk på type tiltak.

En rekke tiltakshavere kunne ikke forevise tilstrekkelig dokumentasjon til at vi kunne utbetale hele beløpet.
En del rapporterte ikke og de fikk derfor ikke utbetalt tilskudd. I noen enkelttilfeller ble det bedt om
ettersendelse av bilag til rapport, da vi kjente til at tiltaket hadde blitt gjennomført og søker oppga at de
hadde bilag på utgiftene. For 2015 vil mangelfulle rapporter og manglende bilag medføre avkortning eller
avslag på utbetalinger av tilskudd.

Elektronisk søknadsportal
Søknadsportalen er oppdatert på utbetalt beløp for hvert tiltak som ble omsøkt via denne.

tillegg til tiltak rapportert i portalen satte Fylkesmannen i gang flere prosjekter på eget initiativ og etter
behov i fylket. I 2014 ble det investert i en del e-bjeller for fremtidige tapsundersøkelser i fylket. Disse er
tiltenkt reindriften for å se om e-bjeller kan bidra til å holde bedre oversikt over reinflokken i områder som
er spesielt utsatt for angrep av rovvilt. Disse prioriteres til noen distrikter for utprøving, primært i
forvaltningsområder for rovdyr. E-bjellene administreres av Næring og rovviltprosjektet.
Tiltak som omfatter innkjøp av e-bjeller ligger ikke i elektronisk søknadsportal, men fremgår av tidligere
oversendt oversikt fra januar 2014. I tillegg til dette har Fylkesmannen tildelt ca. 400 radiobjeller til
sauebønder, tidligere har vi utlånt disse. Disse ble ikke belastet budsjett i 2014.

I Finnmark som er såpass stort i areal, og som har så mange beitedyr, må en rekke tiltak initieres av
forvaltningen for at tiltak skal komme i gang, derfor vil ikke alle tiltak i elektronisk søknadsportal.

Generelle kommentarer til anvendelsen av midlene
I 2014 var det behov for færre skadefellingsoppdrag med avlønning, enn hva vi hadde planlagt for. Kun to
kommunale skadefellingslag var operative i 2014. Uten større dekning av etablerte fellingslag i fylket er det
begrenset hva Fylkesmannen kan ta av initiativ i tilfeller det ut fra en regional vurdering er behov for felling
av rovvilt, dette er tilfeller hvor det ikke tas lokale initiativ. I skadefellingssesongen for jerv og gaupe på
vinteren har reindriften rein på innlandet, og har lite tid og muligheter til å ha fokus på kalvingsområdene
nær kysten, dette selv om det er etablerte bestander av jerv og gaupe i kalvingsområdene. Uten etablerte
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kommunale skadefellingslag som dekker disse områdene blir det ikke tatt initiativ fra næringens side da
skadefellingsforsøk krever tid og ressurser. Kommunene er små med lite ressurser og kvier seg for å danne
kommunale skadefellingslag. Fylkesmannen har heller ikke virkemidler til å bidra til at skadepotensialet i
slike områder reduseres. Med en lite effektiv lisensjakt og få skadefellingslag som utgangspunkt på regionalt
nivå, blir Miljødirektoratets prioritering av områder for hvor det gjøres ekstraordinære uttak av jerv i fylket
spesielt viktige, og har stor betydning for næringen og oppfyllelsen av bestandsmålene.

Av budsjettert ramme på 1 000 000 ble 214 956 kr benyttet. Per desember 2014 hadde ikke alle kommuner
eller lokale skadefellingslag rapportert på utgifter for fellingsforsøkene. Disse vil da bli belastet budsjett for
2015.

Liste på gitte fellingstillatelser/avslag gitt for sommeren 2014
Reinbeitedistrikt 14A, avslag på skadefellingssøknad gauper
Reinbeitedistrikt 14A, skadefellings tillatelse på to jerv
Reinbeitedistrikt 36, Skadefellingstillatelse på en jerv - i Kautokeino kommune —lokalt lag
Reinbeitedistrikt 35A, skadefellingstillatelse på en jerv
Reinbeitedistrikt 16, Lahtin siida, avslag skadefellingssøknad kongeørn
Reinbeitedistrikt 21, avslag skadefellingssøknad kongeørn
Reinbeitedistrikt 5 a/c, avslag skadefellingssøknad kongeørn
Reinbeitedistrikt 6, skadefellingstillatelse en jerv —lokalt lag
Brennelv beitelag i Porsanger kommune —skadefellingstillatelse 2 jerv —kommunalt lag
Reinbeitedistrikt 9 —skadefellingstillatelse en jerv —lokalt lag
Reinbeitedistrikt 1 —skadefellingstillatelse en bjørn —lokalt lag
Klubbvik beitelag i Nesseby kommune —skadefellingstillatelse 1 gaupe —lokalt lag

Skadefellingstillatelser gitt etter sommeren 2014
Klubbvik beitelag i Nesseby kommune —skadefellingstillatelse 1 gaupe —kommunalt lag
Reinbeitedistrikt 1 —skadefellingstillatelse ulv —lokalt lag

De fleste fellingsoppdrag ble utført av lokale lag, som ofte har en noe begrenset kompetanse.
I 2014 var det ingen aktivitet av bjørn eller ulv i beiteområder for sau. Det har vært få akutte hendelser i
løpet av sommersesongen.

Kommentarer til de ulike typene tiltak
Rein —rovvilt
Totalt var det 37 søknader om planlagte tiltak og akutte tiltak fra reindriften i Finnmark. De som fikk tilsagn
fikk tilskudd til foring av tamrein, flytting av tamrein til mindre rovviltutsatte områder, disse tiltakene gjerne
i kombinasjon med utvidet tilsyn.

En del av midlene som er avsatt til reindriften går til akutte tiltak fra april til juni hvor tiltaket er foring for å
samle flokken i perioder med store tap, dette i kombinasjon med ekstra tilsyn. Noen av de akutte søknadene
var gitt under kalvingsperioden.

Næring og rovviltprosjektet er etablert med en stilling i Øst-Finnmark og en i Vest-Finnmark. Året 2014 var
år to i det treårige prosjektet. Stillingene er lokalisert hos Nesseby kommune og Porsanger kommune.
Prosjektet styres av rovviltnemnda og Fylkesmannens miljøvernavdeling, landbruksavdeling og
reindriftsavdeling. Innspill fra næringen kommer via årlige referansegruppemøter. Rovviltnemnda i region 8
har vedtatt å støtte prosjektet med 1 million årlig fra forebyggende tiltaksmidler i perioden 2013-2015, og
det søkes finansiering fra andre tilskuddsordninger for full finansiering av prosjektstillingene. Mer
informasjon om prosjektet og aktiviteter fins på wvyw.nrti.no.
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Husdyr —rovvilt

Fylkesmannen ga i 2014 tilsagn om tidlig nedsanking til de besetninger som ligger i forvaltningsområdet A

—for gaupe, eller besetninger som er berørt av jerv eller grenser til A-området for jerv eller bjørn. Det ble

gjort noen unntak, dette gjaldt langt ute i B-områdene hvor vi visste at jerv ville bli en utfordring på

sommeren. Vår erfaring er at bønder som har fast eller sporadisk forekomst av jerv i beiteområdet og sanker

tidlig i tilskuddsperioden har relativt lave tapsprosenter på utmarksbeite.

I Neiden beitelag (område med historisk kroniske tap til bjørn) ble det gitt midler til beredskapsareal og
beredskapsgjerde, midler til forsinket beiteslipp og tidlig nedsanking. En bruker holdt dyra på innmark hele
sesongen uten tap. Radiobjeller ble også benyttet i Neiden som redskap for å varsle tap av voksne dyr til
bjørn.

I Klubbvik beitelag ble det innvilget akutte midler til kortvarig intensiv tilsyn i kombinasjon med
kadaversøk med hund. I dette området ble det dokumentert flere sau drept av gaupe i en kort periode. Noen
av de kadavrene ble funnet ved hjelp av godkjent kadaverhund. I de mest tapsbelastede beiteområder for sau,
med mobildekning, ble det utlånt radiobjeller. Det ble også utlånt e-bjeller i noen få besetninger. Dette
resulterte i bedre oversikt over tapssituasjonen i beiteområdet, noe høyere dokumentasjonsgrad, rask og
målrettet utrykning ved bjellealarm og noe lavere konfliktnivå.

Andre større tiltak innen sauedriften inkluderer først og fremst flytting til øybeite i Vest-Finnmark (Seiland)
og i et tilfelle e-bjeller utlånt til tapsundersøkelse. Erfaringene med flytting til øy er god med betydelig
lavere tap enn på fastlandet, men gir en del utgifter til transport fra gård til beiteland med båt. Det ble gitt

I tilskudd til å dekke dette.

Fylkesmannen tildeler i noen tilfeller midler til akutte forebyggende tiltak til saueeiere og beitelag. Midlene
går i hovedsak til å intensivere og utvide tilsynet i en kortere periode ved høye tap til rovvilt, ofte med
kadaversøk.

Konfliktdempende tiltak
For å forebygge at bjørn tiltrekkes bebyggelse og oppleves som problembjørn, finansierer Fylkesmannen
hyppigere søppeltømming i Pasvik om sommeren. Det gis også støtte til bønder for levering av døde husdyr
på avfallsmottaket i Kirkenes (6 stk.).

Midler ble bevilget i 2014 til "Leve med Rovdyr" prosjekt som besøkte flere skoler og informerte om de
store rovdyrene. Det har vært gjennomført agenda rovvilt og sau i flere deler av fylket. Dette er møter
mellom forvaltning og sauenæring. Næring og rovvilt prosjektet i Finnmark har bidratt med dette.
Prosjektet har også gjennomført sporingsaksjon med næring og SNO for å registrere gaupe. Andre tiltak som
prosjektet har gjennomført er kurs i kadaversøk med hund (4 godkjente kadaverhunder/fører), opplæring av
bjørnhundekvipasjer i Finnmark og jakttiltak rettet mot jervejegere.

Andre konfliktdempende tiltak som har vært gjennomført av Fylkesmannen er dialogsmøter oppimot
kommuner, reinbeitedistrikter, forskning og andre berørt parter som ønsker å finne fram til tiltak som kan
dempe konflikt mellom mennesker —rovdyr - næring. Reiseavstandene i fylket og bemanningen tilsier at vi
kun kan ha dialog med noen utvalgte distrikter hvert år.

And re tiltak

FKT-midler ble benyttet til annonsering om tilskuddsordningen i fylkets aviser samt annonsering av
rovviltjaktkvoter.
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Jaktrelaterte tiltak
I 2014 ble det bevilget til midler til flere jaktkurs i regi av NJFF Finnrnark med fokus på å holde kurs og
temakvelder om rovviltjakt i fylket. Bare et konkret tiltak ble gjennomført. Det var kurs i gaupejakt med
veiledning.

Også andre tiltak som skal stimulere til mer effektiv jakt og felling av rovvilt har fått støtte, blant annet
bygging av flyttbare jervejaktbuer (3 tilsagn, 1 gjennomført og rapportert) og flere sms-viltkamera til
utplassering på jerveåter. Etter at sms-kamera korn på markedet har de mest effektive jervejegerne etablert
flere jerveåter med to kamera per åteplass, dette for å sikre at aktivitet av jerv fanges opp, og man kan da
oppsøke åteplassen for å jakte.

Sør-Varanger kommune har fått støtte til utstyr og kompetanseheving av interkommunalt skadefellingslag
for Sør-Varanger, Nesseby og Tana kommuner. Det ble også gitt tilskudd til innkjøp av materiell/figurer til
bjørneskytebane i Karasjok for å kunne øke kompetansen på bjørnejakt lokalt.

Fellingslag
I regi av Næring og Rovviltprosjektet jobbes det med å etablere flere interkommunale skadefellingslag. Om
dette blir vellykket vil avhenge av om kommuner som påtar seg administrativt ansvar kan få tilskudd til
dette merarbeidet da avlønning av fellingslag er knyttet til kommune. Mange kommuner vegrer seg for å
danne egne fellingslag da de ser på dette som en ekstraoppgave, hvor de ikke får dekket kostnadene. Mange
kommuner er små og har mange oppgaver med lite ressurser.

Fylkesmannen støttet et treningsprogram for hundeekvipasjer for sporing av bjørn. Tre ekvipasjer fra
Finnmark har etter avtale deltatt på trening i regi av SWDI. To ekvipasjer har ikke nådd målene, slik at det
vil bli forsøkt å rekruttere to nye ekvipasjer i 2015. Tiltaket har gått som samarbeidsprosjekt mellom «Dyr i
Drift» prosjektet og «Næring og rovviltprosjektet». Ekvipasjene kan benyttes om SNOs personell med
tjenestehunder ikke er tilgjengelig, eller det oppstår behov for flere ekvipasjer til sporing av bjørn samtidig i
fellingssammenheng. Tiltaket bidrar uansett til å øke kompetansen på trening av sporhunder i fylket.

Bestandsovervåking
Det ble utbetalt dusor for 3 (2 fra 2013) innmeldinger av binner i følge med unger (dokumentert av SNO i
etterkant), 1 dusør for jerveyngling, 2 for nye hekkelokalitet for kongeørn og 4 dusører for innmelding av
familiegrupper av gaupe i 2014. Det er innvilget midler til fem gavekort blant de som har levert inn
bjørnemøkk til SNO.

Fylkesmannen bidrar til å samle inn DNA av bjørn fra elgjegere, via samarbeid med
Finnmarkseiendommens elgveiestasjoner og SNO. Innlevering via elgveiestasjoner i Kautokeino og
Karasjok har økt antall prøver de to siste år. Uten at innsamlerne får tilbakemelding på positiv eller negativ
prøve via sms etter analyseresultat, har vi ikke tro på at innsamlingsordningen vil gi gode resultater på sikt.

Det har blitt bevilget midler til Bioforsk Svanhovd for forsøk av innsamling av bjørnehår fra høyspentlinjer
til DNA analyse. Dette er for å kunne øke DNA innsamlingen til bjørneovervåkning. Metoden gav mange
prøver, men dårlige analyseresultater pga. nedbrutt DNA. Høsten 2014 ble det innvilget midler til NINA for
et prosjekt i Lakselv våren 2015 som skal se på utfordringer med kongeørn i et kalvingsområde i
Stabbursdalen. Fylkesmannen kjøpte inn 30 viltkamera som SNO-kontorene får disponere til overvåkning av
familiegrupper av gaupe og jerv i 2014.
Vår vurdering er at FKT-midlene bidrar til å dempe konflikter ved akutte tilfeller, og enkelte tiltak bidrar til
å begrense tapsomfanget av sau og rein.
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Av det tildelte beløpet på post 1420.73 ble det igjen 923 000 kroner. Vi har hatt få akutte tilfeller, enkelte
som har fått avslag (f.eks. ikke rapportert) og flere som ikke har benyttet hele tilskuddsbeløpet. Det er også
en del som har fått tilsagn, som valgte å ikke benytte seg av hele tilskuddet. Mye av dette har blitt
omdisponert.

Forebyggende rein
I følge forvaltningsplanen for rovvilt i region 8, er det i utgangspunktet ønskelig å balansere tildelingen av
midler til sau og rein i regionen. Når det gjelder forebyggende tiltak i reindrifta er det fa tiltak med
dokumentert effekt. Vi har erfart at prosjekter i reindrifta er mangelfullt beskrevet, og rapportering på bruk
av tilskuddsmidler varierer. Dette resulterer i at sauenæringen får tildelt mer midler enn reindriftsnæringen. I
reindriften er ekstra tilsyn og foring i kalvingstiden det mest brukte tiltaket. Vi har også gitt støtte til foring
av kalv i gjerde. Vi brukte 150 000 kroner til et seminar direkte rettet for reindrifta. Vi mener dette er med
på å balansere regnestykket.

Forebyggende sau
Fylkesmannen har prioritert tidlig nedsanking i områder med store tap til jerv og fast bestand av jerv,
og/eller med høy forekomst av.jerv. Vi har bare gitt støtte til planlagt tidlig nedsanking i 2014. Vi har
prioritert tilsyn med kadaversøk i områder med store tap og som har de fleste av de store rovviltartene. I
tillegg har vi prioritert bruk av kadaversøkekvipasjer for å avklare tapsforhold. Dokumentasjon av
kadaverfunn er helt avgjørende for å avklare årsaken til tap av beitedyr. Dokumentasjonsgraden har historisk
sett vært lavere i rovviltregion 8 enn gjennomsnittet for landet, som igjen gjør at vi ikke har god oversikt
over tapsårsaker. Dette gjelder spesielt for sau i Troms. For å øke dokumentasjonsgraden, og flnne
tapsårsaker, har Fylkesmannen i Troms derfor valgt å gi støtte til dette. Vi har i tillegg stilt flere og strengere
vilkår i forbindelse med tilsagn. Vi har kjøpt inn radiobjeller for restmidler. Vi har også brukt restmidler for
innkjøp av e-bjeller.

Andre tiltak som kan være direkte tapsreduserende
Gaupejaktkurs for skadefellingspersonell, jervejaktprosjekt, rovviltjakt med hund m.m. ligger under her. Vi
har og brukt FKT tilskudd til et prosjekt for å kartlegge og innhente grunneiertillatelser. Polar park har fått
restmidler for å bygge fasiliteter for å teste hund på bjørn. Gjennom tilskudd til Dyr i drift for ulike
jaktprosjekt ønsker Fylkesmannen i Troms å øke oppslutningen om jakt på disse artene i befolkningen, samt
i større grad å regulere rovviltbestanden ved ordinær jakt i fylket. Vi har også brukt en del midler på
kompetanseheving av de interkommunale skadefellingslag.

Konfliktdempende
Vi har brukt 1 000 000,—til prosjekt Dyr i drift. Hovedmålsettingen med prosjektet er å bidra til å redusere
skader fra rovvilt på beitedyr og på den måten bidra til å redusere konflikten mellom næringsutøvelse og
forvaltning av rovvilt. Denne målsettingen skal nås gjennom effektive forebyggende og konfliktdempende
tiltak, kompetanseoppbygging og informasjonstiltak. Vi har brukt 250 000 til prosjekt Beitebruk i utmark.
Dette er et treårig prosjekt med fokus på å styrke beitebruk. Vi mener et sterkere organisert beitebruk kan
være ett av de beste FKT-tiltakene vi har. Hvis vi ikke far brukere i beitelag til å samarbeide, vil normalt
tapsreduserende tiltak ikke fungere tilfredsstillende.

Forskning og utvikling (FOU)
Vi flkk inn noen søknader om forskning og utvikling i Troms, en av disse søknadene er initiert av
Fylkesmannen i Troms. Vi har brukt restmidler på rapport fra NINA om kongeørn.

Regional tildeling og fordeling mellom fylkene 2015
Viser til brev fra Miljødirektoratet mottatt mars 2015, om planleggingsrammer for rovviltnemndene.
Rovviltnemnda i region 8 har fatt i oppgave å fordele 13,2 millioner til forebyggende og konfliktdempende
tiltak mellom fylkesmennene i Troms og Finnmark. I tillegg er det satt av 1,5 millioner til region 8 på kap.
1420.21 som kalles tjenestekjøp. Det er satt av 1 mill ion kroner til drift av nemnda og sekretariatet.
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skadefellingslag. Senja vgs. søker om midler for å sette i gang prosjekt grunneiertillatelser. Vi mener det er
viktig å fortsette arbeidet med å få grunneiertillatelser i områder en ikke har god nok tilgang til å jakte i.
Bruk av hund til jakt og skadefelling av rovvilt er også noe vi i Troms fortsatt mener er viktig å jobbe med.
Vi ønsker å sette av midler for å kjøpe inn viltkamera.

Når det gjelder tiltak for å øke kunnskapsgrunnlaget setter vi av midler til rent kadaversøk i områder med
store tap og uklare tapsårsaker. FM i Troms foreslår også å bruke tilskudd for å øke kunnskapsgrunnlaget i
Lyngen, der det ikke er fast bestand av annet rovvilt enn kongeørn. Dette er et område med mye tap, der vi
mener årsaker tiltap kan være sammensatt. Dette kan også ha nytteverdi når det gjelder valg av andre
forebyggende tiltak. Vi tror dette kan være med på å øke kunnskapsgrunnlaget vedrørende tap av beitedyr i
kystnære områder.

Vi har satt av 300 000,—om det oppstår akutte situasjoner som krever akutte tiltak, vi har i tillegg stipulert at
Troms har behov for 500 000 kroner for å dekke fellingsvederlag sesongen 2015.
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15/15 Høring: Forslag til forskriftsendring for mer effektiv felling av jerv

Vedtak:
Rovviltnemnda sender følgende høringssvar til Klima- og miljødepartementet:

Rovviltnemnda i region 8 viser til brev fra Klima- og miljodepartementet, datert 20.2.2015,
om forslag til forskrifisendringer for mer effektiv felling av jerv samt om oppretting av
inkurie i viltloven. Vi vil her svare på forstnevnte.

Rovviltnemnda i region 8 stotter horingssvaret fra Fylkesmannen i Troms, datert 19.3.2015,
Fylkesmannens ref 2015/111-8. Rovviltnemnda vil understreke at initiativet til å foreta
endringer er bra, men at disse bor gjores permanente. Region 8 har ikke tid til å vente, skal
det gjennomfores proveprosjekter bor disse også omfatte region 8, argumentasjonen går
frem av Fylkesmannens horingssvar.

Saksfremstilling
Nedenfor er gjengitt høringssvar fra Fylkesmannen i Troms. Nemnda gir tilbakemelding på
hvorvidt de også vil stå bak dette høringssvaret.

Høringssvar fra Fylkesmannen i Troms på forslag til forskriftsendringer for mer
effektiv felling av jerv

Fylkesmannen i Troms viser til brev fra Klima- og miljødepartementet, datert 20.2.2015, om
forslag til forskriftsendringer for mer effektiv felling av jerv samt om oppretting av inkurie i
viltloven. Vi vil her svare på førstnevnte.

Forslag til forskriftsendringer for mer effektiv felling av jerv
Fylkesmannen i Troms ser positivt på initiativet til forskriftsendringer for mer effektiv felling
av.jerv. Fylkesmennene i Troms og Finnmark har, i samarbeid med Rovviltnemnda i region 8,
over flere år jobbet for å effektivisere lisensfelling av.jerv. Det treårige rovviltprosjektet Leve i
naturen, som hadde sin oppstart i januar 2009, arbeidet mye med stimulering og tilrettelegging
for rovviltjakt. Som en videreføring av de viktigste aktivitetene i Leve i naturen ble prosjektene
Næring og rovvilt i Finnmark og Dyr i drift i Troms etablert i 2013. Et viktig arbeid for alle
disse prosjektene har vært å etablere og videreutvikle lokale rovviltjaktmiljøer i områder med
bestand av rovvilt. Spesielt har det vært stor satsing på rekruttering, kompetanseheving og
organisering av jervejegere samt tilrettelegging for jervejakt gjennom støtte til åtebuer, båser
og annet utstyr. Dette har i Troms ført til økt og mer stabil avskyting, men langt fra godt nok.
Tilbakemeldingene fra jegermiljøene har vært at et rigid regelverk er den største begrensningen
for effektiv jakt. Blant annet kan nevnes at av ca. 20 jervebåser som har blitt satt opp i løpet av
de siste seks årene er det bare en håndfull som røktes pr. i dag. Dette skyldes i all hovedsak
dagens krav til manuelt tilsyn som er svært ressurskrevende og praktisk vanskelig for jegerne å
gjennomføre.

Fylkesmannen har ingen kanaler for, annet enn gjennom høringsuttalelser, å gi direkte
tilbakemeldinger til Klima- og miljødepartementet. Da er det etter vår mening ekstra viktig at
fylkesmennene blir involvert tidlig i prosessen når slike forskriftsendringer skal utredes.
Fylkesmannen syns det er uheldig at Klima- og miljødepartementet har valgt å
forhåndsutplukke tre områder/prosjekter som «på bakgrunn av statsrådens signaler» har søkt
om å få gjennomføre prosjekter for mer effektiv felling av.jerv. Etter vår oppfatning bør
regional forvaltning, dvs. fylkesmenn og rovviltnemnder, ha mulighet til å komme med innspill
til organisering og utplukk av eventuelle prøveprosjekter eller prøveområder. Videre mener
Fylkesmannen at behov må være styrende for utvelgelse av områder. Fylkesmannen ønsker å
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- Gi den som har bås plikt til å handle så raskt og effektivt som mulig dersom dyr går i båsen.

I region 8 er det i den mest aktuelle jakttiden bare noen fa timer med dagslys. Dagens krav
tilsier kontroll av fangstbås to ganger daglig og at kontrollen kan gjennomføres visuelt på
avstand eller fysisk på stedet. Dersom visuell kontroll blir det et betydelig lengre intervall
mellom kveld og morgen enn mellom morgen og kveld. Fysisk kontroll på stedet medfører økt
aktivitet og redusert mulighet for fangst. Fylkesmannen mener elektronisk overvåking både
kan effektivisere fangst med bås, og gjøre båsfangsten mer human gjennom å intensivere
tilsynshyppigheten, og slik forhindre at dyr blir stående lenge i båsen. Elektronisk overvåking
gir også sikrere tilsyn med båsen samt at det gir større mulighet for kontroll med at tilsynet
gjennomføres i henhold til regelverket.

16/15 Kvoter for betinga skadefellingstillatelser på jerv, gaupe og ulv 2015/2016

Vedtak:
Enstemmig vedtatt som innstilt.

Innstilling til vedtak:
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 første ledd b) og § 77 jf. rovviltforskriften § 8 jf. §§ 1 og 3 gir
rovviltnemnda i region 8 følgende kvote for betinget skadefelling for perioden 1.6.2015-15.2.2016:
10 betingede fellingstillatelser på jerv, 3 betingede fellingstillatelser på ulv og 3 betingede
fellingstillatelser på gaupe.

Vedtaket er fattet på grunnlag av at bestandsmålet for jerv i regionen er oppfylt, store tap av sau og rein
til rovvilt siste år, samt vitenskapelig- og forvaltningsbasert kunnskap om at et uttak av denne kvoten ikke
vil true jerven sin overlevelse, eller genetiske mangfold innenfor naturlige utbredelsesområder i Troms og
Finnmark.

I vedtaket om kvote for skadefelling av ulv er det lagt til grunn at denne arten ikke skal ha livskraftig
bestand i regionen.

Rovdata har per dato ikke offentliggjort antall registrerte familiegrupper av gaupe for
registreringssesongen 2014/2015. Måloppnåelsen for region 8, og dermed rovviltnemndas myndighet til å
vedta kvote for betinget skadefelling på gaupe, avhenger av hvor mange familiegrupper Det nasjonale
overvåkningsprogrammet for rovvilt angir for registreringssesongen 2014/2015. Dersom rovviltnemnda
mister myndighet på gaupe, vil dette vedtaket være rovviltnemndas anmodning ovenfor Miljødirektoratet.

Nemnda vil vurdere å trekke tilbake betingede fellingstillatelser, for eksempel hvis det
blir registrert eller fattet mistanke om annen avgang i løpet av perioden, eller hvis kjønns- og
alderssammensetningen blant skutte dyr er uheldig.

Fellingstillatelse som gis av fylkesmannen, bør om mulig gis til et kommunalt/interkommunalt fellingslag
dersom dette er etablert for det området fellingstillatelsen gis.

Saksfremstilling
Betingede skadefellingstillatelser
Målet med en fellingstillatelse er i utgangspunktet å felle bestemte individer knyttet til bestemte situasjoner,
og ikke å regulere en rovviltbestand. Fellingstillatelser avgrenses derfor i tid og rom. Skadefelling er et
virkemiddel for å avhjelpe akutte skadesituasjoner som kan oppstå, mens regulering av bestandsstørrelsen i
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regelen skal skje gjennom lisensfelling eller kvotejakt. For jerv og bjørn er det ønskelig at skadefelling skal
benyttes også der lisensfellingskvoten ikke blir tatt ut.

Betinget skadefelling er vedtak med hjemmel i naturmangfoldlovens § 18 om felling av
enkeltindivid av rovvilt for å stanse eller forhindre skader på bufe eller tamrein, der det på forhånd er fastsatt
kvote og vilkår av overordnet myndighet. Fylkesmannen kan av eget tiltak
eller etter søknad, fatte vedtak om iverksetting av felling innenfor rammen av kvote for
betinget skadefelling gitt av rovviltnemnda eller Miljødirektoratet. Ved vurderingen av om det skal gis
tillatelse til skadefelling skal det legges vekt på føringene i regional forvaltningsplan.

Felling kan bare gjennomføres dersom det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om
geografisk differensiert forvaltning. Det skal særlig tas hensyn til:

områdets betydning som beitemark
skadenes omfang og utvikling
potensialet for framtidige skader
mulighetene for å gjennomføre forebyggende tiltak

En fellingstillatelse kan iverksettes i flere områder samtidig, forutsatt at nødvendig kommunikasjon er
etablert for å hindre at det skytes flere individer enn vedtatt kvote.

Det kan gis godtgjøring til medlemmer av kommunale/interkommunale skadefellingslag som deltar når det
gis skadefellingstillatelse. Det er fastsatt en døgnsats på kr 1400,—per deltaker. Fylkesmannen setter en
økonomisk ramme for hver fellingstillatelse som gis. Direkte og dokumenterte kostnader dekkes for alle
fellingslag, også de som ikke er kommunalt eller interkommunalt oppnevnte lag, begrenset oppad til kr
15000,—.

Bestandsmål og myndighet til å fastsette kvote for betingede fellingstillatelser
Etter forskriften om forvaltning av rovvilt av 18.03.05 er landet delt inn i åtte
forvaltningsregioner. Hver region har tilhørende nasjonale mål for ynglinger innenfor regionens grense.
Finnmark og Troms er slått sammen til region 8 med følgende bestandsmål:

10 ynglinger av gaupe, hvorav 4 ynglinger i Finnmark
10 ynglinger av jerv, hvorav 3 ynglinger i Finnmark
6 ynglinger av bjørn
0 ynglinger av ulv

Når bestanden ligger over eller på de nasjonalt fastsatte målene for den enkelte region kan en
rovviltnemnd, tildele kvote for betinget skadefelling på gaupe, jerv, bjørn og ulv til
Fylkesmannen, for å forhindre at disse artene gjør skade på bufe eller tamrein. Vurdering av om nemnda har
myndighet baseres på tall fra det nasjonale overvåkningsprogrammet. For bjørn og ulv baseres dette på
dokumenterte data om siste års ynglinger. For jerv og gaupe baseres det på gjennomsnittet av dokumenterte
data om ynglinger de siste tre årene. Kvota for betinget skadefelling gjelder fra 1. juni til og med 15. februar.

Samarbeidsavtale mellom rovviltnemndene i region 7 og 8
Fylkesgrensa mellom Troms og Nordland er ingen naturlig barriere for rovvilt. Rombaken er en mer naturlig
grense, derfor har rovviltnemnda i region 7 og rovviltnemnda i region 8 inngått en samarbeidsavtale:

Rovviltnemnda i region 7 og rovviltnemnda i region 8 har inngått følgende avtale om kvotejakt på gaupe,
lisensfelling av jerv, samt kvoter for betingede skadefellinger av jerv, gaupe, bjørn og ulv:
1. Ved fastsetting av:

kvote for jakt på gaupe,
kvote for lisensfelling av jerv,
kvoter for betingede skadefellinger av jerv, gaupe, bjørn og ulv
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Kjent avgang
Gjennom jaktåret 2014/2015 er det så langt (rovbase per 13.3.2015) en kjent avgang av jerv på åtte jerv i
Finnmark, seks jerv i Troms og én jerv i samarbeidsområdet mellom Nordland og Troms, i Narvik. I løpet
av jaktårene (1. april-31. mars) 2011/2012, 2012/2013 og 2013/2014 er det registrert en avgang på
henholdsvis 42, 68 og 23 jerver (inkludert valper ved hiuttak). Etter 31. mars 2014 er det foretatt fire hiuttak,
to i Finnmark og to i Troms. I Finnmark var begge uttakene én tispe med to valper. I Troms ble det ved ett hi
tatt ut tispe og én valp, mens det ved ett annet hi ble tatt ut tispe og to valper, her ble det også funnet en død
valp i et sekundærhi, denne var drept av et annet dyr.

Vurdering av kvote for skadefelling
Det er stor usikkerhet knyttet til hvor mange ynglinger som kommer til å bli registrert i inneværende sesong.
Uttak ved skadefelling av jerv skal i tillegg til å avhjelpe akutte situasjoner og hindre tap, bidra til at kvoter
for uttak blir fylt, om det viser seg at kvoten ikke vil bli fylt gjennom ordinær lisensfelling før
lisensfellingsperioden er over. Med denne bakgrunn vil sekretariatet tilrå en kvote på 10 jerver.

Bestandssituasjonen for ulv i region 8
Det er ikke påvist ynglinger av ulv, eller revirmarkerende par i region 8 eller i samarbeidsområdet med
Nordland de siste år. I jaktåret 2011-2012 ble en ulv felt nær norsk grense i området mellom Nellim og
Karigasnemi. Det har vært flere meldinger om ulv, men fa er dokumentert. I 2011 ble fire reiner
dokumentert tatt av ulv i Kautokeino. Den 11.10.2014 var en GPS-merket ulv innom Finnmark. Denne
hadde vandret fra Hedmark. I tidsperioden 2.11.2014-14.11.2014 fikk 15 undersøkte reinkadaver i Sør-
Varanger status antatt tatt av ulv.

Vurdering av kvote for skadefelling
Sekretariatet vil understreke viktigheten av eventuelt genetisk verdifulle individer. Vi mener likevel det er
riktig å ha en skadefellingskvote på ulv, dette sett opp mot tapspotensialet som ligger i evt. ulv i
reinbeiteland, eller i sauebeiter. Sekretariatet vil tilrå en betinget skadefellingskvote på tre ulver.

Bestandssituasjonen for gaupe i region 8
I treårsperioden 2012-2014 er det i snitt påvist 9,5 årlige ynglinger av gaupe i region 8. For
registreringsperioden 2013/2014 har det nasjonale overvåkningsprogrammet konkludert med at 5,5
familiegrupper ble registrert. Resultatet for registreringsperioden 2014/2015 foreligger ikke enda. Ut fra
sekretariatets tolkninger av data i rovbasen ser det ut til at registreringene vil tilsi en økning i antall
ynglinger det siste året.

Området Store Haugfiell er det eneste området i Nordland, administrert av rovviltnemnda i region 8 som er
forvaltningsområde for gaupe, dette området er del av fellingsområdet «nordfylket», som skal legges til
grunn ved målstyring av uttak i samsvar med kriteriene for kvotejakt på gaupe. Nordfylket har mål om tre
årlige ynglinger av gaupe. Det er per 13.3.2015 ikke registrert yngling i dette område i registreringssesongen
2014/2015. I registreringssesongen 2013/2014 ble det ikke registrert yngling av gaupe i dette området. I
registreringssesongen 2012/2013 ble det registrert én yngling i nordfylket.

Kjent avgang
Siden 1.6.2014 har vi en kjent avgang på 6 gauper, fire i Troms én i samarbeidsområdet med Nordland og én
i Finnmark. Kjent avgang 1.6.2013-31.5.2014 i region 8 er på 11 gauper, 7 i Finnmark (3 hunner og 4
hanner) og 4 i Troms (1-1hunn og tre hanner), i tillegg er det kjent avgang på én hunngaupe i Evenes, som
inngår i samarbeidsområdet mellom region 7 og 8. Avgang mellom 1.6.2012 og 31.5.2013 i region 8 var på
16 gauper, hvorav ti hanner og seks hunner. Avgang mellom 1.6.2011 og 31.5.2012. var på 19 gauper,
Fordelingen var på ni hunner og ti hanner.

Vurdering av kvote for skadefelling
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Registreringene over registreringssesongene 2011/2012-2013/2014 har vist en nedadgående trend i regionen
som helhet, mest markant har denne trenden vært sør i regionen. Registreringen for sesongen 2014/2015
tyder på at det har vært en økning i registrerte familiegrupper i Midt- og Nord-Troms. Sekretariatet mener
fortsatt det er riktig å ha en høy terskel for å innvilge skadefelling på gaupe, spesielt sør i regionen.
Sekretariatet tilrår en skadefellingskvote på tre gauper.

Bestandsmål
Bestandsmålet for jerv i region 8 er oppfylt. Det er ikke bestandsmål for ulv i regionen. Rovviltnemnda i
region 8 har myndighet til å fastsette kvote for betingede fellingstillatelser på jerv og ulv i regionen for
perioden 1. juni 2013 til og med 15. februar 2014. Miljødirektoratet har myndighet til å fatte eventuell kvote
om betingede fellingstillatelser i tilfeller der de nasjonale målene i regionen ikke er nådd, dette gjelder for
kommende sesong skadefelling av bjørn i region 8. Om det for kommende sesong gjelder skadefelling av
gaupe er per dato usikkert. Rovdata mottok brev fra Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet)
datert 20. mai 2005, her heter det: « Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rovvilt skal angi antall
årlige ynglinger av rovvilt det enkelte år. For jerv og gaupe oppgis også antall årlige ynglinger som et
gjennomsnitt av antall ynglinger de foregående tre år. Dette tallet angir måloppnåelsen i den enkelte region.
Direktoratet ber om at tall for gjennomsnittlig antall årlige ynglinger av jerv og gaupe i rovviltregionene
oppgis som heltall. Der gjennomsnittet for disse tre år ikke er heltall, bes nyttet vanlige avrundingsregler for
å angi antall ynglinger samlet for treårsperioden.»

Vurdering av kvote for betinga skadefelling 2014/2015
Fylkesmennene administrerer skadefellingstillatelsene. Skadefellingstillatelser belastes kvoten for
lisensfelling eller kvotejakt etter at nemnda har fattet vedtak om kvote for kvote og lisensfelling.

Det er hjemmel i naturmangfoldloven § 18 til å tillate uttak av vilt for å avverge skade på for eksempel
husdyr og tamrein. Det dokumenteres hvert år tap av både sau og rein til jerv og gaupe i regionen som
sannsynliggjør store tap av beitedyr til disse rovdyrene.

I følge naturmangfoldloven § 5 skal alle arter og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt slik at de
forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å nå
dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og de øvrige økologiske betingelsene som de
er avhengig av. Naturmangfoldlovens § 7 krever at prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer
ved utøving av offentlig myndighet. Dette gjelder kunnskapsgrunnlaget § 8, føre-var-prinsippet § 9,
økosystemtilnærming og samlet belastning § 10, kostnader ved miljøforringelse § 11 og miljøforsvarlige
teknikker og driftsmetoder § 12.

Kunnskap om rovviltartene, både jerv, gaupe, bjørn og ulv er noe av det beste vi har på artsnivå både når det
gjelder bestandssituasjon og økologi. Rovviltforvaltningen har hatt høy prioritet de siste år, og vi har etter
hvert også en god forvaltningskunnskap om hvordan rovviltartene reagerer på aktiv forvaltning.

Antall registrerte årlige ynglinger av jerv i region 8 var i 2012, 2013 og 2014 henholdsvis 28, 11 og 12.

Antall registrerte familiegrupper av gaupe er nært bestandsmålet for regionen. Endelige resultater fra siste
sesong foreligger ikke nå. Trolig vil registrert gaupebestand ligge under bestandsmålet denne sesongen
isolert sett, og gjennomsnitt for de siste tre år. På grunn av utviklingen i registrert gaupebestand, spesielt
regionalt, men også nasjonalt, må terskelen for skadefellingstillatelser være forholdsvis høy. Beitenæringen,
spesielt reindriften har store utfordringer knyttet til gaupe, og historien har vist at vi ofte har akutte
skadesituasjoner hvor det ikke fInnes annen tilfredsstillende løsning enn skadefelling. Sekretariatet vil tilrå en
skadefellingskvote på tre gauper.

Det er ikke bestandsrnål for ulv i regionen. Dersom det oppstår skadesituasjon på grunn av ulv skal det vurderes
om denne må felles. Dette vil true artens overlevelse i regionen som er et naturlig utbredelsesområde for ulv og
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kan redusere sjansen for å opprettholde ønsket genetisk rnangfold hos ulv. Siden det ikke er satt mål om ulv i
region 8 er dette imidlertid i tråd med gjeldene politikk og en aksept for at det ikke skal være ynglende ulv her.

Kunnskapsgrunnlaget er derfor godt nok til at det kan fattes en beslutning om kvote for betinga skadefelling på
jerv, gaupe og ulv i region 8. jf. prinsippet i naturmangfoldloven § 8. Det er ikke nødvendig å legge føre-var-
prinsippet (§ 9) til grunn i denne vurderingen. Etter at kvotejakt/lisensjakt starter vil dyr som felles på
skadefelling belastes denne kvoten. Skadefellingskvotene vurderes ikke å føre til en samlet belasting (§ 10) som
på sikt kan true artenes overlevelse. Siden det ikke er snakk om kostnader ved miljøforringelse i denne saken er
det ikke aktuelt å vurderer saken i forhold til § 11. Skadefelling er en strengt regulert aktivitet og det er ikke
aktuelt å vurdere alternative miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder jf. § 12 her.

Konklusjon
Etter en samlet vurdering av bestandssituasjonen for gaupe, jerv og ulv, erfaringer med store tap av beitedyr og
etter naturmangfoldlovens prinsipper §§ 8-12 vil sekretariatet tilrå en kvote for betinga skadefelling på jerv,
gaupe og ulv for sesongen 2015/2016. Kvoten bør settes til 10jerver, tre gauper og tre ulver.

17/15 Anmodning om kvote for betinga skadefelling av bjørn 2015

Vedtak:
Enstemmig vedtatt som innstilt.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemoda i region 8 anmoder Miljødirektoratet om å fatte skadefellingskvote på seks
—6 —bjørner i region 8 og samarbeidsområdet med Nordland for 2015.

Saksfremstilling
Det er Miljødirektoratet som setter kvote for skadefelling av bjørn i region 8. Rovviltnemnda ønsker likevel
å gi sin anmodning til direktoratet om kvote for skadefelling av bjørn i regionen på grunnlag av
bestandssituasjon og skadebildet i regionen.

Bestandssituasjon
Det blir årlig registrert bjørnebinne med unger i både Troms og Finnmark. Status for 2013 er 2,4 ynglinger
av bjørn i region 8 basert på estimater fra det skandinaviske bjørneprosjektet.
I 2013 ble det samlet DNA fra 62 bjørn i region 8, i Finnmark: 50, hvorav 23 binner, og i Troms: 12, hvorav
5 binner. I 2012 ble det samlet DNA fra 55 bjørner i region 8, i Finnmark 49, hvorav 26 bhmer, og i Troms
6, hvorav én binne. I 2011 ble det samlet DNA fra 58 bjørn i region 8, i Finnmark: 46, hvorav 23 binner, og i
Troms: 12, hvorav 5 binner. I samarbeidsområdet med Nordland (samarbeidsavtale mellom
rovviltnemndene i region 7 og 8, se forvaltningsplan for rovvilt i region 8 vedtatt 10.10.2013 side 90) har det
ikke blitt samlet DNA fra bjørn de siste årene.

Kjent avgang
Siden 1.6.2013 har det vært kjent avgang av to bjørn i region 8, dette var en hannbjørn som ble felt ved
skadefelling i Sør-Varanger den 9.5.2014, og en binne som ble felt ved jakt i Sør-Varanger den 22.8.2014.
Avgang fra 1.6.2012 til 31.5.2013 var fem bjørner i region 8. I Troms ble det felt en bjørn på skadefelling i
Kåfjord kommune. I Finnmark ble det felt fire hannbjørner hvorav to på skadefelling, en på lisensjakta og
en på «særlige tilfelle». De siste årene har det ikke blitt registrert avgang på bjørn i Nordland nord for
Saltfjellet.
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Konklusjon
Sekretariatet viser til at rovviltforliket er tydelig på at man skal ta ut bjørn utenfor binneområdene. Det er
viktig å ha en kvote som gir handlingsrom for å ta ut skadevoldende bjørn hele sesongen. Sekretariatet viser
til økt antall bjørn registrert i Troms samt til betydelig bjørneaktivitet i 2014 flere steder i Finnmark. Her er
det observert binner både med årsunger og fjorårsunger. Dette er positivt, da bestandsmålet enda ikke er
nådd. Samtidig er det å forvente at det vil føre til at flere bjørner kommer til å skape konflikter i forhold til
beitedyr i B-områder for bjørn. Sekretariatet anbefaler en kvote på 6 bjørner i 2015.

18/15 Orientering om status gaupebestand, kvotejakt- og skadefellinger gaupe

Vedtak:
Vedtatt som innstilt.

Innstilling til vedtak:
Rovviltnemnda i region 8 tar fylkesmennenes redegjørelse til orientering

Saksfremstilling
Fylkesmennene i Troms og Finnmark orienterer om status på gaupebestanden samt om status i kvotejakt på
gaupe og status angående skadefellinger og kvote for skadefellinger.
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Fra: Hilde Elvine Bjørnå[hilde.elvine.bjorna@ikatroms.no]
Dato: 12.05.2015 14:30:49
Til: 
Tittel: Gjennomføring av årsmøtet

Se vedlegg.

Med vennlig hilsen

Hilde Elvine Bjørnå

arkivsjef

Beskrivelse: 
Z:\Dokumentmale
r\Logoen\Logo i 
bildeformat.JPG

INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS

Telefon 941 74 170/901 37 535

E-post heb@ikatroms.no

Nettsider www.ikatroms.no
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www. nordtro. no

REFERATG EN ERAL FORSAM LI N GN ORDTROA. S2015

År 2015. den 08. mai, kt 12:30 avholdt Nordtro A.S sin37-trettisyve9de- ordinære
generatforsamting i Nordtro A.S sitt industribygg i Industriveien 8, 9152 Sørkjosen.

Titstede:
For aksjonærene: Troms Fylkeskommune

Nordreisa Kommune
Fra styret:

Fra Kontrottutvalget:

Tore Østgård
Lidvart Jakobsen
Hans Petter Myrtand
Birger Sotbakken
John Kartsen

I titlegg møtte daglig teder ved Nordtro A.S, Terje Ansgar Eriksen.

Fultmakt fra eierne ble presentert og godkjent. Sakstisteogutsendelse av sakerble
godkjent.

Sak 1. Valg avmøteleder og referent

Vedtak: Hans Petter Myrtand ble valgt tit møteleder og Terje A. Eriksenblevalgt
tit referent.

Sak 2. Styrets årsberetning og regnskap 2014:
Årsberetning 2014 inkt årsmelding attføring gjennomgått
Resultatregnskap / Balanse2014 gjennomgått
Revisjonsberetning KPMGgjennomgått

Vedtak: Styrets årsberetning 2014 tas til orientering
Resultatregnskap / Balanse2014 godkjennes
Revisjonsberetning 2014 tas til orientering

Sak 3. Fastsettelse av revisors honorar

Vedtak: Honorar fastsettes etter regning

Sak 4. Fastsettelse av styrets honorar

Styrets honorar og godtgjørelser tit styrearbeid fastsettes stik:

Årlig honorar:
Styreteder kr. 30 000,- Nestleder kr. 15 000,-
Styremedlem kr. 7 500,- Ansattes rep kr. 7 500,-
Varamedlem kr. 1 000,- per møte Vara, ans rep kr. 1 000,- per møte

Møtegodtgjøretse:
Styremedtem kr. 1 750,- Varamedlem kr. 1 750,-
Ansattes rep kr. 750,- Ansattes rep, vara kr. 750,-

Tapt arbeidsfortjeneste må dokumenteres ogdekkes med kr 1 500,-

Vedtak: Ovennevnte satser videreføres uten endring

Sak 5. Budsjett 2015

Vedtak: Budsjettforstaget godkjennes

Nordtro AS Organisasjonsnummer: 929 809 556 M VA Telefon: 77 76 55 00
Industriveien 8, 9152 Sørkjosen E-post: firmapost@nordtro.no rr. nr.-�196�-



Sak 6. Valg i henhold til vedtektenes § 4.

Troms Fylkeskommune Hans Petter Myrland Gjenvalgt
Nordreisa Kommune Harald Erik Johannessen Gjenvalgt

Varamedlemmer:

Troms Fylkeskommune: Terje Olsen Gjenvalgt
som vara for Hans Petter Myrland
Aud Tove Tømmerbukt Gjenvalgt
som vara for Birger Solbakken

Nordreisa Kommune: Tanja Veronika Birkeland Gjenvalgt
som vara for Tone Gamst
Bjarne Josefsen Gjenvalgt
som vara for Harald Erik Johannessen

Styrets leder: Hans Petter Myrland Gjenvalgt
Styrets nestleder: Harald Erik Johannessen Gjenvalgt

Vedtak: Alle valg enstemmige i henhold til ovennevnte

Sak 7. Vedtektsendringer

Ingen forslag til vedtektsendringer

Sak 8. Orientering I Aktuell informasjon

Daglig leder orienterte for situasjonen i fagfeltet og for bedriften

Sak 9. Innkommende saker

Ansattes representanter er valgt for 2 år. I år ble det valgt
Haldis Sellevoll (ansattes representant) med vara Helge Olsen.

Vedtak: Tas til orientering

Generalforsamli ge ble hevet kl 14:10.

Lidvart Jak sen
Nordreisa Kommune
-sign-

Tore Østgård
Troms Fylkeskommune
-sign-

Ter e A sgar Eriksen

-refe nt-

Nordtro AS Organisasjonsnummer: 929 809 556 MVA Telefon: 77 76 55 00
Industriveien 8, 9152 Sørkjosen E-oost: firrnaoost@nordtro no F-Ak• 77 7A 5ft 00-�197�-
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NORDTROAS - ÅRSBERETNING2014.

GENERELT

Bedriften NORDTROAS ble etablert den 26.juni 1978, og startet virksomhet som
attføringsbedrift i mai 1981. Geografisk virkeområde innen attføringsarbeidet er
Nord-Troms.

Bedriften hadde i 2014 25 ordinært ansatte (40% menn og 60%kvinner), og disse
utgjorde totalt 21,1 årsverk. I 2014 utgjorde de ordinært ansatte 20,2 årsverk.

Vår visjon er at vi skat være ledende på bedriftens virksomhetsområder.

Vårt formål er at vi i samarbeid med NAV og andre aktuelle instanser tegger
forholdene til rette for arbeidssøkeres vekst og utvikting. Hovedmålet er å få ftere
inn i aktive tittak som kan gi arbeid i ordinært arbeidstiv. Nordtro skat bidra aktivt
tit næringsutvikting i regionen.

Vår forretningsidé er å drive en profesjonett virksomhet innen attføring,
kompetanseoppbygging, produksjon og tjenesteyting.

Våre over ordnede verdier er:
Vi leverer kvalitet
Vi har grunnteggende tro på det unike i hvert menneske; samspill, omsorg og
støtte vit bidra tit menneskelig vekst og gi nye muligheter for den enkette
ansatte
Vi har en åpen og ærtig dialog med våre ansatte, kunder og
samarbeidsparter
Engasjerte og medvirkende ansatte er vår største ressurs
Vi tar vare på kultur og tradisjoner i bruk av naturen som utviktingsarena
Som næringstivsaktør bidrar vi tit verdiskapning og aktivitet i tokatsamfunnet

Våre etiske retningslinjer er:
Respekt og likeverd Faglig integritet

Ansatte ved Nordtro skal vise respekt for Ansatte ved Nordtro skal være bevisst sitt
kolleger og samarbeidspartnere uavhengig faglige ansvar og utføre arbeidet i henhold
av kjønn, livssituasjon, kultur, religion og til våre kvalitetsnormer.
etnisk opprinnelse. Ansatte skal utføre pålagte oppgaver på
Ansatte skal oppleve at de er en viktig del en faglig forsvarlig måte, dele sin
av den totale/helhetlige driften, kunnskap med kolleger for best mulig

resultat, holde avtaler og oppfylle
forpliktelser.

Forhold mellom ledelse og ansatte Forhold mellom ansatte
Bedriften skal legge forholdene til rette
slik at de ansatte skal oppleve å ha På Nordtro ønsker vi å møte hverandre
oversikt og innvirkning på egen med åpenhet og respekt, og med å ha en
arbeidssituasjon ved å bli hørt og få god tone mellom oss ansatte. Vi vil vise
tilbakemelding på arbeidsutførelse. respekt for våre kolleger, være åpen for
Nordtro ønsker å ha en åpen dialog diskusjoner, kritikk og innspill og ha
mellom ledelse og ansatte om alt som har
betydning for arbeidsmiljøet.

takhøyde for ulike meninger.
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BEDRI F TEN SVI RKSOM H ETSOM RÅDER

Attføring/Arbeidsinkludering:
Bedriften er godkjent leverandør av utike tittak tit N AVog har følgende
forhåndsgodkjente plasser:

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KI A): 2 plasser
Titrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TI A): 5 plasser
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS): 17 plasser
Arbeid med bistand (AB): 12 plasser
Avklaring, skjermet: 8 plasser

I tillegg er bedriften aktive i anbudsmarkedet, og hadde i 2014 aktiviteter knyttet
tit tre utike anbud, og har følgende godkjente plasser:

Avklaring, anbud: 9 plasser
Oppfølging: 15 plasser
AM O - Avklaring med praksis: Kursbasert

Bedriften tilbyr attføringstjenester innen industriproduksjon (søm, plastsveis,
togistikk, montering), håndverksproduksjon (tærarbeid), kontor- og
administrasjonsfag (data og kontorfag), service og butikkfag, og har ekstern
kvalifisering/utprøving i ordinære bedrifter, noe som totalt sett gir titgang tit et
svært bredt fagområde.
I 2014 var Nordtro svært aktiv i forhold tit samhandling med bedrifter og offentlige
aktører i regionen. Bedriften tegnet totalt 61 hospiteringsavtater i 2014, hvor flere
av disse ledet til ansettelse av dettakere. Totatt fikk 44 mennesker jobb etter
samarbeid med Nordtro AS i 2014.
Nordtro arbeider tett opp mot de ulike NAV-kontorene i Nord-Troms, og det er
etablert gode arenaer for samarbeid.

Det er særtig formidling og samhandling med øvrige arbeidsgivere som har fått
fokus i perioden. Nordtro har posisjonert seg slik at man skat være medspitter i
N HO prosjektet "Ringer i Vann". Nordtro sin strategiplan evalueres årlig som en del
av bedriftens system for kontinuertig tæring.

Hovedmålet med vår attføringsvirksomhet er at arbeidssøkere med bistandsbehov
skat få og kunne beholde jobb i ordinært arbeidsliv.

Kompetanseoppbygging/kursvirksomhet:
Bedriften er godkjent opplæringsbedrift innen butikkfag, industrisøm og kontorfag.
Bedriften har eget jobbsenter i Reisatun Forretningssenter på Storstett, som
benyttes tit interne kurs, samt eksterne kurs i tokalmiljøet. Utfordringene er
spesiett knyttet til psykisk helse, motivasjon og manget på
egenkraftmobitisering. Nordtro har et høyskotekrav til sine veitedere. I tillegg så
kurses disse aktivt i forhold til utfordringene knyttet tit de utike dettakergruppen. I
2014 var fokuset kurs innen veitedning i SM ARTpersontig økonomi og
kompetansebygging innen (SI A) strukturert arbeid i forbindelse med
arbeidsavklaring.
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PRODU KSJON SAN LEG G/D RI FTSBYG G/I N VESTERI N G ER.

Bedriften har sitt hovedanlegg i Sørkjosen, hvor man har eget industribygg på 1.404
m2, samt et lager/garasjebygg på 180 m2. I tillegg leier bedriften lokaler i 2.
etasje på Reisatun Forretningssenter, Storslett, for kurssenter, tilsammen 295 m2.
Det er investert i nødvendig inventar, samt en datalab med 15 maskiner for
kursvirksomheten. Videre leier bedriften butikklokaler i Gammen Varehus med 600
m2 . Totalt disponerer vi således et areal på 2.479 m2 til vår virksomhet.

ARBEI DSMI LJØ

Nordtro er en I A-bedrift, og har utarbeidet en egen plan for I A-arbeidet. Som en
del av dette har Nordtro blitt deltaker i prosjektet iBedrift. i Bedrift har to
likeverdige mål: Det ene er å få i gang en god samhandling mellom helsevesen,
individ og bedrift for personer med muskel- og skjelettplager, mens det andre er å
forebygge og redusere sykefravær ved å styrke jobbnærværet.

Bedriften har utarbeidet håndbok for Helse, miljø og sikkerhet, egen handlingsplan
(innen H M S) for produksjonen utarbeidet i samarbeid med bedriftshelsetjenesten.
Bedriften er medlem i Nord-Troms bedriftshelsetjeneste. Det er ikke registrert
alvorlige skader eller ulykker ved bedriften i 2014.
Sykefravær blant ordinært ansatte i 2014 var på totalt 6,9%, hvorav 1,2%var
egenmeldt og 5,7% legemeldt. Sykefraværet blant ordinært ansatte viste en økning
med 8%fra 2013.

Blant personer inne på langvarige tiltak var fraværet på 12,7%, hvorav egenmeldt
fravær var 1,6%og legemeldt fravær var 11,1%. Sykefraværet i disse tiltakene viste
en nedgang på 8,5% fra 2013.
Bedriften har godt tilpasset arbeidstilbud for begge kjønn, med en overvekt av
kvinnelige arbeidstakere. Kvinneandelen blant bedriftens ordinære arbeidstakere
var 60%ved utgangen av 2014. Bedriften har obligatorisk tjenestepensjon.

Bedriftens virksomhet medfører ikke noen form for forurensing av bedriftens indre
eller ytre miljø.

AVVI KSSTATI STI KK

Som en del av kvalitetsarbeidet ved Nordtro så anvender bedriften
avviksrapportering innen på tjenesteyting og produksjon. Bedriften opplever en
læringseffekt av å ha en systematisk tilnærming til avvik. I tillegg til at hvert
enkelt avvik får en løsning vil en foreta årlige evalueringer av avvik.

Antall
registreringer

Ansvarsområde Hendelses
type

Status

2 Industri 1 Avvik
1 Reklamasjon

Lukket
Lukket

1 Innkjøp og togistikk 1 Rektamasjon Lukket
HMS 2 Avvik Lukket
Ved likehold 1 Avvik Lukket

7 Totalt 4 Avvik
2 Rektamasjon

7 lukket
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ÅRSREGNSKAP/DRI FTSRESULTAT

Bedriften omsatte i 2014 varer og tjenester for 22,4 mitt kr. (2013: 20,4 mill kr).
Vareomsetningen i 2014 beløp seg tit 15,4 mill kr (2013: 13,0 mill kr) mens andre
tjenester i 2014 innbrakte 7,0 mill kr (2013: 7,3 mill kr).

Driftskostnadene beløper seg til 22,2 mill kr. etter at lovmessige avskrivninger på
kr. 310.155,- er foretatt. Dette gir et positivt driftsresultat på kr. 215 794,-. Netto
finanskostnader beløper seg tit kr. 304 884,- og årsresultatet før ekstraordinære
poster blir et årsunderskudd på kr 89 090,-
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FRAMTIDSUTSIKTER

Attføring/Arbeidsinkludering:
Attføringsfettet har i 2014 blitt påvirket av at Stortingsmeldingen «Ftere i arbeid»
ble erstattet med Stortingsproposisjon 39L, med forstag tit endringer i
arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven. Forskriftsendringer medførte endring i
tittaksstruktur og innkjøpsform for mange tiltak. Bransjeforeningen har jobbet
intenst og godt mot aktuelle samarbeidspartnere, og har blitt hørt på noen av
bransjens fanesaker. Mens bransjen ikke har nådd hett frem i andre saker. For
Nordtro betyr forskriftsendringen at fire tiltak blir sammenstått til to tittak og tyses
ut som konkurranse med forhandling i gitte geografiske områder. Uttysningen skjer
i september 2015, og blir avgjort i februar 2016. Nordtro har en fleksibel og
kompetansesterk organisasjon som står trygt i omorganiseringsprosessen. Endringen
i innkjøpsform påvirker om lag 50 %av inntektsgrunntaget for attføringsavdelingen.
Dersom bedriften vinner konkurransen ligger i tillegg usikkerheten i om kunden
benytter seg avropene i anbudet.
Bedriften og attføringsavdelingen spesiett har i prosessen rundt tiltaksendringen
sett behovet for å definere bedriftens strategiplan på nytt. I dette ligger å
redefinere bedriftens kvaliteter, definere eventuelle nye samarbeidspartnere, se
på kompetansebehov hos nåværende personat, eventuelt behov for ny kompetanse
og konkretisere gode arbeidsmarkedsstrategier. Det skjer betydelige endringer i
arbeidsmarkedet på nasjonalt nivå, noe som også vil påvirke arbeidsmarkedet i vår
region. Det vil være viktig for bedriften å være tett på næringstivet og
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som leverandør tit innkjøpssystemet Setticha. Nordtro dettar aktivt i
leverandørnettverket «Arctic Suppliers» som fikk sitt utspring i LUEN. I 2014
bestuttet teverandørnettverket at man skulte videreføre arbeidet tit
hovedprosjekt, og en søker nå finansiering for dette.

3. Prosjekt "Ringer i Vann" er et NHO prosjekt hvor Nordtro ønsker å være
leverandør av attføringsfaglige tjenester for prosjektdeten som omfatter
Nord-Troms. Prosjektet forsterker det gode eksterne fokuset bedriften har,
og gir god metodikk i forholdet tit samhandling med næringstivet. I Troms
har man ikke hatt noen utvikling i prosjektet i 2014, men man håper at det
kan revitaliseres i 2015.

FORUTSETNING FOR FORTSATT DRIFT

Ut fra markedssignater for produktene våre samt forventet fremtidig behov innen
attførings- og arbeidsmarkedsvirksomheten vurderer styret at forutsetningen for
fortsatt drift er titstede.

STYREARBEIDOG STYRETS SAMMENSETNING

I 2014 ble det avholdt 6 styremøter, hvor i alt 45 saker er behandlet.
Ordinær generatforsamting ble avholdt 23.05.2014, og etter generatforsamtingen
har bedriften hatt følgende styresammensetning:

Aksjonærer Styremedlem Varamedlem

Troms Fylkeskommune: Hans Petter Myrtand Terje Olsen
Birger Sotbakken Aud ToveTømmerbukt

Nordreisa Kommune: Tone Gamst Tanja Birketand
ff ff Harald Erik Johannesen Bjarne Josefsen

Ansattes representant: Asmo Lomakka Haldis Sellevott

Hans P. Myrtand er styreleder, og Harald E. Johannesen er styrets nestleder.
Av styremedtemmer er 80 %menn og 20 % kvinner, og av samtlige
styre/varamedlemmer er det 60 %menn og 40 %kvinner.

REGNSKAPSFØRSEUREVISJON

Bedriftens regnskap er ført av OK-BedriftsConsult. KPMGRevisjon AS har forestått
revisjon for NORDTROAS i 2014.

Sørkjosen, d 20. aprit 2015.

'211.1:9 <504 /ifrtn
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ans Petter yrland Birger Solbakken Tone Gamst
-styreleder- -styremedlem- -styremedlem-

4/2S/)//4 4'144tarald Erik ohannesen Asmo Lomakka

-styrets nestleder- -ansattes representant- glig leder-

gar Eriksen
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KPM G AS Telephone +47 04063
Sentrumsparken 4 Fax +47 78 44 63 10
P. O. Box 1260 Internet www.kpmg.no
N-9505 Alta Enterprise 935 174 627 M VA

Til generalforsamlingen i Nordtro AS

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for Nordtro AS som viser et underskudd på kr 89 090.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2014 og resultatregnskap for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og
andre noteopplysninger.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende
bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern
kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller
feil.

Revisors oppgaver ogplikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon.
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske
krav, og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at
årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinfonnasjon, enten det
skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne
kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende
bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene,
men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En
revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige,
og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede
presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konldusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir et rettvisende
bilde av den finansielle stillingen til Nordtro AS per 31. desember 2014 og av resultater for
regnskapsåret, som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

Offices in:

Oslo Haugesund Stavanger

PJta Knarvik Stord
Arendal Kristiansand Straurne
Bergen Larvik Trornse

KP MG AS, a Norwegian member lirm of the KP MG network af independent Bodo Mo i Rana Trondheim
rnember firms altiliated with KP MG International Cooperatwe ("KPMG Elverum Molde Tynset
International"), a Swiss entity. Finnsnes Narvik Tensberg

Grimstad Sandehord Alesund
Statsautoriserte revisorer. . medlemmer av Den norske Revisoriorening, Hamar Sandnessteen
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Revisors beretning 2014

Nordtro AS

Uttalelseom øvrigeforhold
Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med
årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenldet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Alta, 23. april 2015
KPMG AS

iSissel Johnse
...,4_/_,..--_,

Statsautorisert revisor
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Nordtro AS

Resulta tregnskap

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN ADER
Driftsinntekter

Note 2014 2013

Salgsinntekt 15 433 192 13 023 909
Annen driftsinntekt 1 6 997 181 7 341 922
Sum driftsinntekter 22 430 373 20 365 831

Driftskostnader
Varekostnad 7 759 848 6 361 836
Lønnskostnad 2 10 297 068 9 170 706
Avskrivning på varige driftsmidler 3 310 155 248 338
Annen driftskostnad 4 3 847 508 3 558 169
Sum driftskostnader 22 214 579 19 339 049

DRIFTSRESULTAT 215 794 1 026 782

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt 695 3 818
Annen finansinntekt 20 853 5 148
Sum finansinntekter 21 548 8 966

Finanskostnader
Nedskr. av finansielle anleggsmidler 0 687 893
Annen rentekostnad 263 798 347 135
Annen finanskostnad 62 634 3 028
Sum finanskostnader 326 432 1 038 056

NETTO FINANSPOSTER (304 884) (1 029 089)

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD (89 090) (2 307)

Skattekostnad på ordinært resultat
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0

ORDINÆRT RESULTAT (89 090) (2 307)

ARSRESULTAT (89 090) (2 307)

OVERFØRINGER
Overføringer annen egenkapital 5,6 (89 090) (2 307)
SUM OVERFØRINGER (89 090) (2 307)

Arsregnskap for Nordtro AS Organisasjonsnr. 929809556
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Årsmelding 2014:

Attføring

"Ny horisont,nyemuligheter"
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1. Innledning

Årsmeldingen for 2014 er basert på vår egen interne statistikk. Vi tar forbehold om at det kan

forekomme feil i tallmaterialet vårt, feilene vil imidlertid være av en størrelse som ikke påvirker

statistikkene i særlig grad.

Nordtro Jobbsenter har i 2014 opplevd variabel og til tider svært lav innsøking fra Nav i forhold

iii tildelt ramme. For Nordtro har dette vært dramatisk og utfordrende. Nordtro ønsker å være en

aktiv samarbeidspart med Nav og kommunene i arbeidet med å redusere antallet mennesker som

daglig ikke har et aktivitetsnivå tilpasset deres situasjon. Vi opplever at lav innsøking gjør det

vanskelig å nå dette målet. Samtidig har den lave innsøkingen, samt varslingen i endfing i

tiltaksstruktur gitt Nordtro en gylden mulighet til å jobbe med kvalitet i alle ledd, og utvikling av

nye metoder og tilbud.

2014 har vært et år med store forventninger til de varslede endringene i tiltaksstruktur. For

Nordtro er det svært uvisst hvordan dette vil slå ut, og 2015 vil bli et svært spennende år for

bedriften. Bedriften har benyttet 2014 til å gjøre forberedende tiltak for å møte endringene som

kommer. Nordtro Jobbsenter er kurset i SmartTm-personlig økonomi. Vi er i gang med

sertifisering i SIA-metodikken (strukturert individuell arbeidsevneutredning). Vi er resertifisert i

kvalitetssystemet Equass. Vi jobber godt og målrettet med samhandlingen mellom interne

arenaer/arbeidsledere og jobbsenteret/veilederne. Nordtro Jobbsenter har en fagsjef og 6

veiledere med høy attføringsfaglig og annen faglig kompetanse. Og sist, men ikke minst er vi

fleksible, engasjerte og endringsvillige.

I 2014 gikk 44 av 169 deltagere til ordinært arbeid etter tiltak i Nordtro, 26 %. Dette er en økning

på 4 % fra 2013. Vi er svært stolte av at mer enn 1 av 4 går til jobb etter opphold på Nordtro.

Tatt i betraktning av bare 86 av de 169 deltagerne var i direkte forrnidlingstiltak, viser dette at

Nordtro gjør mye riktig i vårt arbeid med deltagerne. Vi har tidsriktig kompetanse, gode rutiner

og et fantastisk engasjement for de som trenger det mest. Jobben som gjøres gir en stor

samfunnsgevinst, og for deltager sjøl vil endfingene i livskvalitet være av stor betydning for hele

mennesket og miljøet rundt dem.

Årsmelding attføring Nordtro AS 2014 Side 3
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Visjon forNordtro AS

Vi skal være ledende på bedriftens virksomhetsområder.

Formål forNordtro AS

Nordtro AS skal i samarbeid med NAV og andre aktuelle instanser legge forholdene til

rette for arbeidssøkeres vekst og utvikling. Hovedmålet er å få flere inn i aktive tiltak som

kan gi arbeid i ordinært arbeidsliv. Nordtro AS skal bidra aktivt til næringsutvikling i

regionen.

Overordnedeverdierpå Nordtro AS

Vi leverer kvalitet

Vi har en åpen og ærlig dialog med våre kunder og samarbeidsparter

Ved å sikte mot nye horisonter, vil vi oppdage nye muligheter

Engasjerte og medvirkende ansatte er vår største ressurs

Vi tar vare på kultur og tradisjoner i bruk av vår natur og våre utmarksressurser

Som aktør i lokalt næringsliv bidrar vi til verdiskapning og ivaretakelse av ressurser

2. Oversikt attføringsplasser Nordtro AS 2014

Samlet oversikt for tiltakene Avklafing, Kvalifisering (KiA), Tihettelagt (TiA), Arbeidspraksis i

skjermet virksomhet (APS), Arbeid med bistand (AB) og Anbudstiltak: Avklaring, Oppfølging,

AMO

Gjennomstrømming AVK APS KiA TiA AB Avklaring

anbud

Oppfølging

anbud

AMO

anbud

Sum

Ant. delt pr 1.1.2014 4 34 2 6 6 0 5 0 57

Ant. begynt i løpet av

året

57 22 0 1 13 8 7 53 161

Ant. sluttet i løpet av

året

49 40 0 2 13 6 7 53 170

Ant. delt. pr 31.12.2014 12 16 2 5 6 2 5 0 48

Årsmelding attføring Nordtro AS 2014 Side 4
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men også attføringsfaglig en stor utfordring. Kompetansehevende tiltak for veiledergruppa er

vanskelig å gjennomføre med stor variasjon i månedsverk. Det er også større kostnad forbundet

med en til en oppfølging kontra gruppevis oppfølging. Nordtro sin oppfatning er at vi ofte

oppnår høyere kvalitet på tilbudet som gis til en gruppe i forhold til enkeltoppfølging.

Resultatmessig ser vi en dramatisk nedgang i formidling til jobb fra APS tiltaket sammenlignet

med 2013. Grunnen til dette er at formidlingsklare deltagere er blitt overført til tiltaket Arbeid

med Bistand. Arbeid med Bistand er et formidlingstiltak, mens APS på landsbasis ikke har det

samme formidlingskravet. Den samme grunnen ligger bak det forholdsvis høye antallet som går

til aktive løsninger. Denne gjenspeiler overgangen til Arbeid med Bistand. Årsaken til det høye

antallet ikke aktive løsninger (60 %) henger sammen med fiorårets store deltagergruppe:

konvertittene. Personer som hadde vært lenge i Nav-systemet og manglet avklaring av sin

arbeidsevne. Mange av disse sakene ble avklart til sykdom/medisinsk /sosial rehabilitefing eller

søkt/fått alderspensjon/avtalefestet pensjon. Dette er naturlig nok ikke aktive løsninger.

Gledelig nok kan vi se at den høye andelen av ekstern utplasserte deltagere holder seg høy,

tilnærmet 50 % av deltagerne er utplassert i ordinære bedrifter. Vi opplever fremdeles et positivt

og samarbeidsvillig næringsliv, som tar sitt samfunnsansvar alvorlig. Dette er vi meget

takknemlige for. 21 % av deltagerne har hatt sitt virke ved Nordtro Jobbsenter. Her har

hovedaktiviteten vært kvalifisering innen data, og desentralisert/web-basert utdanning. 1/4av

deltagerne har hatt arbeidsutprøving ved Nordtro administrasjon og industri. Denne avdelingen

har hatt stor ordretilgang og høyt aktivitetsnivå i året som gikk, og har derfor vært en svært

autentisk arbeidsplass for våre deltagere.

Sluttårsak APS 2014
Totalt 40 deltagere avsluttet

Affhwg
Jobb Aktive tiltak Ikke aktive tiltak

Årsmelding attføring Nordtro AS 2014 Side 9
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11. jobbsenter

Nordtro Kurssenter besluttet i 2014 å endre navn til Nordtro Jobbsenter. Dette for å bedre

synliggjøre vårt hovedoppdrag: gi støtte, veiledning, kompetanseheving og motivasjon slik at flest

mulig skal finne sin plass i arbeidslivet. På grunn av lav innsøking og uroligheter i forhold til

endringer i tiltakssystemet, har Nordtro Jobbsenter hatt fokus på synliggjøring og samarbeid i

dette året. Kompetansen i veiledergruppa er fleksibel og anvendelig, men noe usynlig både utad

og innad i bedriften. Jobbsenteret har arrangert åpen dag for å informere om våre tjenester og

hvilke tilbud Jobbsenteret har. Vi var også en sterk bidragsyter da Nordtro hadde stand i

Sørkjosen lufthavn da Fly med Oss og Arne Hjeltnes stoppet innom. Jobbsenteret har vært aktiv i

samhandling med Nav, og jobbet mye med å formidle informasjon til alle ansatte ved Nav-

kontorene. Nordtro Jobbsenter var også meget aktiv i prosessen rundt Equass resertifiseringen. I

allmøte som ble arrangert i denne forbindelse, benyttet Jobbsenteret anledningen til å sette fokus

på nøkkelprosesser i attføringsbedriften Nordtro. Jobbsenteret har også vært synlig på ulike kurs

og konferanser arrangert av bransjeforeningen Attføringsbedriftene. Fagsjefen ved Jobbsenteret

har representert Nordtro i fagrådet for bransjen.

Foruten sommermånedene har det vært høy aktivitet ved Jobbsenteret med AMO-kurs,

dataveiledning, kanfinedrift, jobbklubb og karriereveiledning. Vi har også hatt flere personer som

brukt Jobbsenteret som studiested.

I veiledergruppa jobbes det aktivt med å bedre samhandlingen med alle de interne arenaene

uavhengig av lokalisering. Utfordringene her ligger i priofiteringer av attføringsarbeidet kontra

gjennomføring av daglig drift av avdelingen. I en hekfisk hverdag kan det være vanskelig å minnes

bedriftens attføringsfaglige forankring. Det vil i 2015 bli satt større fokus på styrking av

samarbeidet mellom veiledere og arbeidsledere.

Det jobbes også videre i 2015 med å utvikle Jobbsenterets brede og innholdsrike tilbud som kan

skreddersys til de ulike utfordringene deltagerne våre innehar.
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Ansatte

Ved Nordtro Jobbsenter har 6 veiledere og fagsjef hatt sitt daglige virke. I produksjonen, i

butikken og i hovedadministrasjonen er det til sammen 5 ansatte som har arbeidslederfunksjon

tillagt sine stillinger.

Veilederteamet har hatt faste intern møter hver uke, mens arbeidsledere har deltatt hver 14. dag.

Veilederteamet deltar også på faste samarbeidsmøter med alle Nav kontorene i regionen. Under

er listet opp kurs, sarnlinger og utdanninger som veiledere, arbeidsledere og ledere har deltatt på.

Vi har vektlagt det som har relevans i forhold til arbeidet med våre deltakere.

Kurs/Utdanning Dager/timer Antall ansatte

Karriereveiledning,høgskolestudium 5 dgr inkl.hjemme-

eksamen,10stp

1 veileder

Kurs i Wie —Mitt valg 1 dag 3 veiledere

Kurs i MotiverendeIntervju 2 dgr Dagligleder,5 veiledere,fagsjef

SertifiseringskursRådgiveren 1 dag 1 veileder

Kurs i OppfølgingssamtalenSykemeldte 1 dag 1 veileder

Opplæringskursi personalprogrammetAdOpus 2 dgr 5 veiledere,fagsjef

IBedrift —lederkurs 2 t Fagsjef,dagligleder

IBedrift —kursrekkefor mestringskontakt 2 dgr 1 veileder/mestringskontakt

FagkonferanseiJobb-dagene 1 dg lveileder,fagsjef

FagkonferanseAttføringsbedriftene 2 dgr 2 veiledere,fagsjef

FagkonferanseAttføringslederen 2 dgr Fagsjef

100% arbeidsglede 1 dag 5 veiledere,fagsjef

Smarfrm-kursi personligøkonomi 3 dgr 2 veiledere

HMS-kurs for ledere 1 dag Fagsjef

Kurs for superbrukerei AdOpus 1 dag 1 veileder

Samarbeid NAV

Nordtro Jobbsenter og veiledergruppa har i mange år opplevd at vi har et godt og tett samarbeid

med Nav. I år har vi lagt bak oss et år hvor deler av samarbeidet har fungert mindre godt.

Innsøkingene har uteblitt og vårt inntrykk har vært at de Nav ansatte har hatt stor

arbeidsbelastning i forhold til andre oppgaver, og jobben med den gruppen av deltagere som er

aktuelle for tiltak hos Nordtro har blitt nedprioritert. Som et ledd i å forenkle

innsøkingsprosessen lempet vi på kravene om fyldige og konkrete bestillinger. I ettertid ser vi og
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Nav at dette var uheldig. Det vil derfor i 2015 jobbes for kvalitetsmessig gode bestiffinger fra

Nav.

I 2015 kommer den mye omtalte omleggingen av tiltakssystemet. Nordtro håper at dette vil

bringe med seg tett og god dialog med Nav, både lokalt og regionalt. For at vi skal lykkes i vårt

arbeid med å bringe flere mennesker tilbake til jobb, er vi helt avhengige av den tette kontakten vi

har med Nav, både lokalt, med tiltaksenheten og på fylkesnivå. Når vi jobber sammen kommer vi

raskere fram til de gode løsningene som både er samfunnsbesparende og mindre

arbeidsbelastende for Nav.

Samhandling med arbeidsgivere

Nordtro har i 2014 fortsatt sitt store fokus på eksternt samarbeid. Det ble i 2014 registrert 61

samarbeid med bedrifter og offentlig virksomhet i hele regionen om arbeidsutprøving,

hospiteringsavtaler og kvalifisering for våre deltakere. Dette er vi meget godt fornøyde med. Det

kan synes som at Nordtro har et godt omdømme i regionen og at næringslivet er villige til å ta

imot deltagere med ulike utfordringer. Slik Nordtro ser det har dette en klar sammenheng med de

gode resultatene vi har oppnådd i år. Vi erfarer at gode resultater kommer der Nordtro har

planmessig og målrettet oppfølging både av deltaker og arbeidsgiver i hospiteringsperioden.

Benchmarking Attføring - BATT

Nordtro leverte også i 2014 tallmateriale til BATT, benchmarking attføring. Undersøkelsen

inneholder 13 indikatorer. Herunder NAV's tilfredshet, brukers tilfredshet, tataksarrangørs

tilfredshet, kompetanseutvikling, samarbeid med arbeidslivet, antall hospiteringsdeltagere og

formidling til arbeid/aktive løsninger. Det vises til egen rapport for resultatene.

Brukerundersøkelse Nordtro 2014.

Etter endt tiltaksperiode anmodes deltakeren om å evaluere tilbudet han/hun har fått.

Undersøkelsen er anonym. Nordtro mottok 29 besvarelser i 2014. Dette er fiere besvarelser enn i

2013, men allikevel bare 25 % av det totale antall avsluttede personer som mottar

brukerundersøkelsen. Årsaken til det store antallet manglende besvarelser er mangelfull

oppfølging av brukerundersøkelsen fra veilederne. Brukerundersøkelsen vil bli tatt opp ved faste

mellomrom på veiledermøter i 2015, for å sikre større besvarelsesprosent. Det vises til BATT-

rapporten for resultat av undersøkelsen.
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Kundetilfredshet undersøkelse NAV 2014

Nordtro ønsker tilbakemelding på NAV sin opplevelse av Nordtro som tiltaksleverandør for å

kunne kvalitetssikre og forbedre tilbudet til våre deltakere. Kundetilfredshetsundersøkelsen

sendes derfor ut hvert år i januar, for å kartlegge tilbakemeldingene fra Nav. Dette ble også gjort

for 2014, og det vises til BATT-rapporten for resultat av undersøkelsen.

12. Utfordringer og muligheter:

Anbudsutsetting av tiltak og endret tiltaksstruktur

Nordtro har per tiden tre anbudsutsatte tiltak. Dette er avklaring anbud, oppfølging anbud og

AMO-kurs (avklaring med praksis). I løpet av 2015 vil det bli en endring i de to første tiltakene.

Det skjermede avklaringstiltaket blir slått sammen med avklaring anbud, og skal anbudsutsettes

på nytt høsten 2015. Oppfølging anbud blir slått sammen med tiltaket Arbeid med bistand og

skal anbudsutsettes på nytt høsten 2015. Den 28, februar i 2016 annonseres de nye

Elltaksleverandørene av avklaring- og oppfølgingstiltaket. Etter dette vil gamle avtaler sies opp og

fases ut etter forhåndsgitt rekkefølge. Hensikten fra Nav sin side er at alle deltagere skal ivaretas

på best mulig måte. Samtidig skal tiltaksarrangører sikres en oversiktlig økonomi i

overgangsfasen. For Nordtro har denne overgangen skapt mye spenning og usikkerhet.

Bransjeforeningen har gitt regjeringen tilbakemeldinger på det vi mener er viktige momenter i den

nye konkurransepregede tiltaksstrukturen, blant annet om regions-vise tilpasninger, økonomisk

forutsigbarhet og krav om kvalitetsgodkjente leverandører. Det er enda uvisst hvilken virkning

dette har hatt. Nordtro vil i 2015 jobbe med kompetansehevende tiltak knyttet til selve

anbudsprosessen.

Nordtro ser for seg ulike utfall av anbudsutsettelsen, men vil være forsiktige med å være for

pessimistiske og passive i vurdering av fremtiden,

Helt konkret vil inntektskilden fra to viktige tiltak falle helt bort: dette er Avklaring skjermet og

Arbeid med Bistand. Disse står for henholdsvis 20 % og 10 % av en gjennomsnittlig

månedsomsetning. Intensjonene er at anbudstiltakene avklaring og oppfølging skal dekke

inntjeningen for de tapte inntektskildene. For at dette skal skje må ulike kriterier være oppfylt.

For det første må Nordtro vinne de to anbudene. Prissettingen må gjenspeile utgiftene Nordtro

har i tiltakene. Nav må fylle rammevilkårene i anbudene, og innsøkingen må være av en viss

størrelse og frekvens. Nordtro må beholde sin høye kompetanse i veilederstaben og evne å levere

kvalitetsmessig godt arbeid i tiltakene. Slik Nordtro ser det vil leveransen i tiltakene oppfølgning

og avklaring bli av en høyere prisklasse enn tidligere. Det er derfor viktig at leveransen blir mer

spisset og presis i forhold til bestillingen. For deltagerne vil dette si et mindre holistisk avklaring
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og oppfølgingstilbud enn Nordtro tidligere har levert. Så gjenstår det å se hvilke resultater dette

gir for samfunnet, næringslivet og deltager sjøl.

Ny strategiplan

Nordtro ønsker i 2015 å jobbe videre med strategiplanen som ble laget i 2011. Dette er en

naturlig konsekvens av den nye stortingsmeldingen som ble lansert i november 2014.

Utfordringene for bransjen står i kø og mange attføringsbedrifter velger å se på mulighetsbildet

for bedriften. For Nordtro vil en debatt rundt strategiplanen gi viktige signaler for fremtidige

veivalg. Hvem er våre kunder i fremtiden? Hva skal vi være gode på? Hva skal vi tilby for hvem?

Det er naturlig å de på tre ulike utfall av høstens kommende anbudsutsettMg.

Nordtro vinner begge anbudene: drift og besetning forsetter som før, med et spisset, presist og

priseffektivt tilbud.

Nordtro vinner ett anbud, og halverer inntjeningen i anbudstiltakene: Nordtro intensiverer

arbeidet mot nye kunder og nye inntjeningsmuligheter. Nordtro tar sikte på å beholde besetning

og kompetanse, slik at bedriften står sterkt og er fleksibel i arbeidet med nye forretningsområder.

Nordtro sine eiere vil være en viktig samarbeidspart i denne prosessen.

Nordtro vinner ingen anbud: Nordtro står da med halvert inntektskilde i attføringsavdelingen.

Det vil være naturlig å se på en omstillingsprosess i attføringsavdelingen i bedriften. Det er

fortsatt viktig å levere god kvalitet på attføringsarbeidet i de resterende tiltakene. Tjenestene må

være tilpasset inntjeningen filtakene gir. Det vil være aktuelt å se på mulighetene for å

samlokalisere Nordtro Jobbsenter med Nordtro Industri og Administrasjon.

Nye rnarkedsmuligheter

For attføringsbedriften Nordtto er mulighetsmarkedet stort. Bedriften har høy kompetanse og

fleksible ansatte med stort initiativ og samarbeidsevne. Nordtro har stor endringsvilje og det

meste vil være mulig.

Kurstilbud for utnyttelse av bedriftens tilgjengelig kompetanse, herunder for eksempel kurs i

personlig økonomi, karriereveiledningskurs, data-kurs, kurs i selvledelse, arbeidsmiljø og

lagbyggingsopplegg for bedrifter og yrkesveiledning/mitt valg-kurs for ungdommer.

Aktivitetstilbud for sosialhjelpsmottagere. Nordtro kan her tilby en teoretisk del av

aktivitetsopplegget.

-Aktivitetstilbud for kommunes Rus og psykiatritjeneste. Nordtro har interne arenaer med

aktiviteter som kan være aktuelle for denne gruppen.
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Språk —og jobbtrening for flyktninger. Det har lenge vist seg at den beste språkopplæringen

foregår i aktivitet på jobb. Nordtro vil her kunne utnytte sine interne arenaer i kombinasjon med

språkveiledning som kan gi gode resultat i språkopplæringen til denne gruppen.

Endringskurs for ungdommer. Nordtro har i kontakt med Oppfølgingstjenesten sett behovet for

ett godt opplegg for denne gruppen. Dette er ungdommer som per i dag havner mellom to stoler.

Nordtro sin kompetanse på motivasjon, empowerment (egenkraftmobilisering), selvledelse og

arbeidslivets regler vil kan danne grunnlag for et godt opplegg for denne gruppen.

Nye inteme arenaer. Nordtro sitt fortrinn i konkurranse med andre tilbydere i anbudskampen vil

være våre interne arenaer. Våre interne arenaer skal til enhver tid være tidsriktige i forhold til

samfunnets behov og skal være arbeidstakerprodusenter. Det er derfor riktig og viktig å vurdere

eventuelt nye arenaer opp mot disse elementene. Dersom nye interne arenaer er økonomisk

uavhengige og utviklingsorientert vil de fortsatt være en styrke for bedriften.

Nordtro Jobbsenter ser fram til et spennende og aktivt 2015.

Storslett februar 2014,

På vegne av attføringsteamet ved Nordtro Jobbsenter AS:

Toril Aamo, fagsjef.

Arsmelding attføring Nordtro AS 2014 Side 18

-�235�-



KPMG AS Telephone +47 04063
Stakkevollveien 41 Fax +47 77 64 30 10
Postboks 6262 internet www.kpmg,no
N-9292 Tromsø Enterprise 935 174 627 M VA

Avfallsservice AS
Att: Øyvind Mikalsen
Hovedvegen 62
9152 Sørkjosen

Deres ref

Vår ref GA/bhj
ÇeX

11. mars 2015

Revisors beretning 2014

Vedlagt følger revisors beretning for 2014

Vi viser til melding på:http://www.brreg.no/regnskap/frist.html:

Årsregnskapet skal sendes inn til Regnskapsregisteret innen en måned etter at det er fastsatt av

kompetent organ - det vil si generalforsamling eller tilsvarende organ. Siste frist for innsending

avhenger i år av innsendingsmåten:

Sender du årsregnskapet inn på papir, må det være postlagt før 1. august.

Sender du årsregnskapet inn elektronisk via Altinn, må innsendingen være gjort før 1. september.

Hvis årsregnskapet ikke er sendt inn innen fristen, vil du måtte betale forsinkelsesgebyr.

Regnskapsregisteret har ikke anledning til å gi utsettelse med fristene.

Les mer om dette på: kips://www.altinn.noino/Skjema-og-

tfenester/Etater/Bronnovsundregistrene/Arsregnskap-for-sma-store-og-ovrige-selskapl

KPMG er ikke ansvarlig for å sende inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret.

Vennlig hilsen
for KPMG AS

Gunnar Alskog
Statsautorisert revisor

Vedlegg:
Revisors beretning 2014

Offices

Oslo Parnar Sandeficrd
Atta Haugosund Sandnessjoon
Arendal Krietiensend Stevenger

KPMGAS. a Nonvegan mernber lirm al the KPINGnetwork ot independent Sergen Lerrik Stord
rrernbor firmsaffilkdedwith KFMGInternational Cooperative (` KPMG Eiode Mo i Rane Trernse
Irdnrnetioner), nSwise entity. Eiverurn Moldo Trendheim

Finnenee Nervik Tensbere
Statsautoriserte revisorer -medernrrer av Den norske Revisorloraning Gnmstad Roros Aiesund
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KPMG AS Telephone +47 04063
Stakkevollveien 41 Fax +47 77 64 30 10
Postboks 6262 Internet www.kpmg.no
N-9292 Tromsø Enterprise 935 174 627 MVA

Til generalforsamlingen i Avfallsservice AS

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Avfallsserviee AS som viser et overskudd på kr 2 368 739.
Arsregnskapet består av balanse per 31. desember 2014 og resultatregnskap for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og
andre noteopplysninger.

Styrets og daglig leders ansvarfor årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende
bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern
kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller
feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon.
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske
krav, og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at
årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det
skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne
kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende
bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene,
men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En
revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige,
og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede
presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir et rettvisende
bilde av den finansielle stillingen til Avfallsservice AS per 31. desember 2014 og av resultater for
regnskapsåret, som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

011,cea

0010 Haugasund Stavanger
Alta Knarv-,k Stord
Arondal Kristiansand Strourne
Borgen Latvik Tromse

KPMG AS, a 14orwagian rnarnber tirrn cl tha KPMG nalwork of indopandant Elodo Mo , Rana Trondhairn
rnernbar firms alliaahad with KPMG Infornationa!Cooparativa ("KPMG Ervorurn Molda Tynsat
Informnionall, a Swisa alltity Finnartes Nanik Tansberg

GnInslad Sandal,ord Alasond
Statsautonsarte rov  sorer - rnod'ornmar av Dan norsko Rovisorforaning. Harnar Sandnosajoan
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Revisors beretning 2014

Alfallsservice AS

Uttalelseom ovrigeforhold
Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av
overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
infonnasjon.», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Tromsø, 11. mars 2015
KPMG AS

unnar Alskog

Statsautorisert revisor
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Revisors beretning til selvkostregnskap 2014

Alfallsservice AS

Konklusjon
Etter vår mening er selykostregnskapet for kommunal renovasjon 2014 for Avfallsservice AS i
det alt vesentlige utarbeidet i samsvar med grunnlaget for regnskapsayleggelse. Benyttet
fordelingsnøkler synes å bygge på beste estimat og være i henhold til "Retningslinjerfor
beregning av selvkostfor kommunale betalingstjenester" utgitt av Kommunal- og
regionaldepartementet (2003).

Grunnlagfor regnskapsavleggelse og begrensning av distribusjon
Selvkostregnskapet er utarbeidet for å gi informasjon til eierkommunen. Selvkostregnskapet er
derfor ikke nødvendigvis egnet for andre fonnål. Vår uttalelse er kun beregnet på
eierkommunene og skal ikke distribueres til andre parter. Dette forholdet har inQenbetydning for
vår konklusjon.

Tromsø, 11. mars 2015
KPMG AS

LA

Gunnar Alskog
Statsautorisert revisor
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KPMG AS Telephone +47 04063
Sentrumsparken 4 Fax +47 78 44 63 10
Postboks 1260 Internet www.kpmg.no
N-9505 Alta Enterprise 935 174 627 MVA

Til generalforsamlingen i Avfallsservice AS

REV1SORS BERETNING TIL SELVKOSTREGNSKAP —KOMMUNALT SLAM 2014

Vi har revidert selvkostregnskapet vedrørende kommunalt slam 2014 for Avfallsservice AS, som
viser ett overskudd på kr 272 000. Selvkostregnskapet består av en oversikt over inntekter og
kostnader knyttet til kommunalt slam. Selvkostregnskapet er utarbeidet av ledelsen.

Ledelsens ansvar for selvkostregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av selvkostregnskapet og for slik intern kontroll som
ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et selvkostregnskap som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om selvkostregnskapet på bakgrunn av vår revisjon.
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske
krav og planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i selvkostregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn,
herunder vurderingen av risikoene for at regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten
det skyldes rnisligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne
kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et regnskap som gir en dekkende
fremstilling, med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra
omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne
kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er
hensiktsmessige og om regnskapsestimatene som er utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en
vurdering av den generelle presentasjonen av regnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon.

011tces

Osio Heugesund Ssockriesepten
Alts Knervik Stavanger
Atendal Krisliansend Stord
Bargen Lanik Straurne

KPMG AS, a Nonvegien marrbor tirrn ot the KPMG nerwork ol Independent Bode Mo i Rana Ttornso
rnernher firma affilisted Wth KPMG InternetionsI Cooperetive l'"KPMG Elverurn Molde Trandheirn
International"). a Skviss entity. Fnnsnes Narvik Tiansborg

Grirnstad Roros /desund
Statsauteeserte revisorer - medlernrner av Den norske Reveorforening Harner Sendellord
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Revisors beretning til selvkostregnskap 2014

Ayfallsservice AS

Konklusjon
Etter vår mening er selykostregnskapet for kommunalt slam 2014 for Avfallsservice AS i det alt
vesentlige utarbeidet i samsvar med grunnlaget for regnskapsavleggelse. Benyttet
fordelingsnøkler synes å bygge på beste estimat og være i henhold til "Retningslinjerfor
beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester" utgitt av Kommunal- og
regionaldepartementet (2003).

Grunnlagfor regnskapsavleggelse og begrensning av distribusjon
Selvkostregnskapet er utarbeidet for å gi informasjon til eierkommunen. Selykostregnskapet er
derfor ikke nødvendigvis egnet for andre formål. Vår utta1elseer kun beregnet på
eierkommunene og skal ikke distribueres til andre parter. Dette forholdet har ingen betydning for
vår konklusjon.

Alta, 11. mars 2015
KPMG AS

(tr%-ar Alskog
A4-1.

Statsautorisert revisor
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Post Nordreisa

Fra: Øyvind Mikalsen <oyvind@avfallsservice.no>

Sendt: 28. april 2015 13:57

Til: Post Kafjord; Post Kvænangen; Post Lyngen; Post Skjervoy; Post Storfjord;

Post Nordreisa

Kopi: 'Odd Solberg (odd@k-sek.no); Bjørn Inge Mo; jan Helge

Jensen; Lidvart Jakobsen; Sigmund Steinnes; Sølvi Gunn Jensen; Torgeir

Johnsen

Emne: Revisjonsberetninger Avfallsservice

Vedlegg: Revisjonsberetninger 2014.pdf

Vedr. ordinær generalforsamling 4.5.15:

Oversender revisjonsberetninger for Avfallsservice AS for 2014 som ble uteglemt i forsendelsen den 22.4.2015

Med vennlig hilsen

Avfallsservice AS

øyvind Mikalsen
Økonomisjef

E-post: oyvind@avfallsservice.no

Tlf.sentralbord: 77770000

Tlf.direkte: 91651143
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K-Sekretariatet

Nordreisa kommune
v/rådmannen
9151 Storslett

/

Deres ref: Vår ref: Saksbellandler: Telefon: Dato:

4/15/428.5.5/All Audun I laugan 77 88 80 43 23.03.2015

E-postadresse: Mobil:

91 69 18 42

KONTROLLUTVALGET - SAK 06/15 - BANKFULLMAKTER OG AVSTEMMING

Kontrollutvalget har i mote 18.02.2015 protokollert følgende under sak 6/15:

Sak 06/15
REVISJONSBREV 10 —BANKFULLMAKTER OG AVSTEMMING

Iniislilliiig til vedta

I. KontrollutvaIgel viser Iii revisjonsbrev nr. 10, og ber rådmannen svare

kontrollutvalgel innen 13. mars 2015, med gjenpart 111revislonen. Utvalget ser del
som viktig at iilstrekkelige ruliner etableres snarest som sikrer at ikke samme personer

har bankfilllmakt/nellbanktilgang med adgang iii å godkjenne utbetalinger alene,

tilgang til å bokfore i regnskapet og avstemme bankkonti.

2. Når svar .foreligger fra rachnannen, ber kontrollutvalgel om en vurdering av svaret
snarest fra revisjonen.

Behaadling:

Innstillingen enstemmig vedtan.

Vedtak:

I. Kontrollulvalget viser til revisjonsbz«ev nr. 10, og ber rådmannen svare
kontrollutvalget innen 13. mars 2015, med gjenpart Id revisjonen. Utvalget ser del

som viktig at tilstrekkelige ruliner etableres snarest som sikrer at ikke samnzepersoner

hcn« bankfulhnala/nenbanklilgang med adgang til å godkjenne utbetalinger alene,

tilgang til å boklbre i regnskapet og avstemme bankkonti.

2. Når svar fireligger fra rådmannen, ber kontrollutvalget om en vurdering av svarel
snarest jrn revi.sjonen.

Postadresse: llovedkontur: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Orgnnisasjonsnr:

K-Sekretarialet IKS Fylkeslitisel Poshnonak Fossen do Lenvik kownione 988 064 920

PosIboks 6600 Strandvn. 13. TROMS0 9479 HARSTAD 9144 SAMUELSBERG 9306 F1NNSNES

9296 TROMS0 TIL 77 78 80 43 TIII 77 02 61 66 TIII 77 71 61 14 TIL 77 87 10 65
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Ved en inkurie har saken dessverre ikke blitt oversendt tidligere.

Neste kontrollutvalget er imidlertid satt til den 6. mai og det anses tilstrekkelig at svar er
innkommet i lopet av uke 16 for at saken kan komme med til møtet.

Med vennlig hilsen

Äudun Haugan
rådgiver
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1-(3+ ++skTil kommunestyret i Nordreisa kommune

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Nordreisa kommune som viser kr 260 332 003 til fordeling drift og et
regnskapsmessig merforbruk på kr 469 043. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2014,
driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen,
og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Administrasjonssjefens ansvarfor årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i
samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som
administrasjonssjefenfmner nødvendig for å muliggjøreutarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
gjennornført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger
og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapetikke inneholder vesentlig
feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene
i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for
at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik
risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for kommunens utarbeidelse av
et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er
hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av
kommunens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte
regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige,
samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en
dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Nordreisa kommune per 31. desember 2014, og av
resultatet forregnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov,forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge.

Beseks- og postadresse:
Sjegt. 3
9405 HARSTAD
post akornre‘nord no

Avdelingskontor:
Trornse, Finnsnes, Narvik, Sortland,Storslett

www.kornrevnord.no

Telefon:Organisasjonsnummer:
77 04 14 00986 574 689
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Uttalelserom øvrigeforhold

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til
grunn for regnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i
årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen
om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag
som ikke er revisjon eller forenldet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen
har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Avsatte husbankmidler - manglende tilbakebetaling av lån

Balansekonto 255080003 mottatte ekstraordinære avdrag Husbanken viser kr 18 235 946 pr. 31.12.2014.
I henhold til Kommuneloven § 50 pkt. 7 b skal mottatte avdrag på utlån uavkortet nyttes til nedbetaling
eller innfrielse av konmumens innlån. Nordreisa kommunes manglende innbetalinger av ekstraordinære
avdrag på utlån er i strid med kommunelovens bestemmelser. Vi viser til revisjonsbrev nr. 5/2010.
Administrasjonen har omtalt forholdet i årsregnskapsdokumentet 2014, note 9 Vesentlige poster i
regnskapet og hendelser etter balansedag.

Tromsø 24. april 2015.

f p et. s

Doris Gressmyr
Oppdragsansvarlig revisor
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1. Kontaktinformasjon
frj 1.t

1/6-£1.1,1AnCe-v\

Dette skjemaet er fylt ut av:

Navn: : Maylill Henriksen
Kommune: : Nordreisa
Kommunenummer: : 1942
Telefonnummer: : 777 70700
E-post: : maylill.henriksen@nordreisa.kommune.no

2. Salgsbevillinger

1.1 Hvor mange salgssteder med bevilling for salg av øl/rusbrus (alkoholholdig drikk gruppe 1) fantes
det i kommunen per 31.12.14?
Spørsmålet gjelder ikke bevillinger for en bestemt del av året eller for en enkelt bestemt anledning.

Dagligvarebutikk : 6
Private ølutsalg (f.eks.bryggeri) : 0
Andre typer salgssted (gjelder ikke vinmonopol) : 0
Salgssteder i alt : 6

3. Salgsbevillinger

1.2a Hva var maksimaltiden for salg av øl/rusbrus (alkoholholdig drikk gruppe 1) ved utgangen av
2014?
Med maksimaltid menes tidspunktet for når salg må stanse.

Tidspunkt

Hverdager 20.00

Dager før søn- og helligdager 18.00

1.2b For hvor mange av salgsbevillingene gjaldt maksimaltiden?

Samtlige

4. Skjenkebevillinger

2.1 Hvor mange kommunale sjenkebevillinger fantes det i kommunen per 31.12.14?

Spørsmålet gjelder ikke:

- bevillinger som bare gjelder skjenking til deltakere i sluttet selskap (alkoholloven § 4-2, 2. ledd)

- statlige skjenkebevillinger (alkoholloven § 5-2 og 5-3)

- ambulerende skjenkebevillinger (alkoholloven § 4-5)

- bevillinger gitt for en bestemt del av året eller for en enkelt anledning (alkoholloven § 1-6, 3. ledd)

øl/rusbrus, vin og brennevin (alkoholholdig drikk gruppe 1.2 og 3) : 10
Antall skjenkebevillinger totalt : 10

Skjenkehevillinger

2.2 Hadde kommunen bevillinger til skjenking av alkohol på andre steder enn barer, klubber og
restauranter i 2014?

Nei

Skjenkebevillinger
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Hvilke andre type steder var det snakk om? Fyll inn antall.

Antall

Alder- og sykehjem/eldresenter

Transportmidler (tog, båt, buss el.1)

Annet

Spesifiser annet:

7. Skjenkebevillinger

2.3 Hvor mange skjenkebevillinger for en enkelt bestemt anledning (alkoholloven §1-6) og/eller
ambulerende skjenkebevillinger (alkoholloven § 4-5) ble det gitt i 2014?

Slå sammen antallet:

9

8. Skjenkebevillinger

2.4a Hva var maksimaltiden for skjenking av øl/rusbrus og vin (alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2) ved

utgangen av 2014?
Hvis det i kommunen var ulik maksimaltid for ukedager og helg, oppgi maksimaltiden for helg.

Tidspunkt

Til kl: 02.00

2.4b For hvor mange av skjenkebevillingene gjaldt maksimaltiden?

Samtlige

9. Skjenkebevillinger

2.5a Hva var maksimaltiden for skjenking av brennevin (alkoholholdig drikk gruppe 3) ved utgangen av
2014?
Hvis det i kommunen var ulik maksimaltid for ukedager og helg, oppgi maksimaltiden for helg.

Tidspunkt

Til kl: 02.00

2.5b For hvor mange av skjenkebevillingene gjaldt maksimaltiden?

Samtlige

10. Skjenkebevillinger

2.6a Hvor mange søknader om ny skjenkebevilling ble innvilget og hvor mange ble avslått i 2014?

Spørsmålet gjelder ikke:

- fornyelse av bevilling

- bevillinger som bare gjelder skjenking til deltakere i sluttet selskap (alkoholloven § 4-2, 2. ledd)

- statlige skjenkebevillinger (alkoholloven § 5-2 og 5-3)

- ambulerende skjenkebevillinger (alkoholloven § 4-5)

- skjenkebevillinger gitt for en bestemt del av året eller for en enkelt bestemt anledning (alkoholloven § 3. ledd)

Antall innvilget : 2

Antall avslått : 0
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2.6b Hva var grunnen(e) til eventuelle avslag?

Antall

Oppfylte ikke vandelskravet

Kommunens alkoholpolitiske hensyn

Andre grunner

Saigs- og skjenkekontroll

3.1 Hvem utførte salgs- og skjenkekontroll i 2014?
Husk å krysse av både for salg og skjenking.

Salg Skjenking

Kommunalt ansatte kontrollører

Vaktselskap/privat selskap X X

Kontrollen er ordnet på annen måte

Hvor mange kommunale kontrollører var ansatt i 2014?

Hva er navnet på selskapet som utførte kontroll i 2014?

Alkontroll AS

På hvilken måte ble kontrollen eventuelt praktisk ordnet?

3.2 Hvor mange kontroller ble det utført i 2014?
Her skal det oppgis hvor mange kontroller som til sammen ble utført, ikke hvor mange dager/kvelder kontrollørene var ute. Eks:

Hvis kontrollørene var ute tre ganger og da gjennomførte 6, 9 og 5 kontroller, er det tallet 20 som skal oppgis. Hvis du bare har

oversikt over hvor mange dager/kvelder det ble utført kontroll, skal du la være å svare.

Antall kontroller, salg : 15
Antall kontroller, skjenking : 15

Salgs- og skjenkekontroll

3.3 Avdekket salgskontrollen overtredelse av alkoholloven knyttet til salqsbevillinger i 2014?

Nei

Salgs- og skjenkekontroll

Hvilke type overtredelser ble avdekket? Oppgi antall.

Antall

Salg til mindreårige

Salg til åpenbart påvirket kunde

Salg utover tillatt salgstid

Brudd på reklamebestemmelsene

Brudd på regler om plassering av alkoholholdige varer

Mangler ved internkontrollen

Annen type overtredelse
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Dersom annen typeovertredelse, spesifiser:

Salgs-og skjenkekontroll

3.4 Avdekket skjenkekontrollen overtredelse av alko holloven knyttet til sk'enkebevillinger i 2014?

Nei

Salgs-og skjenkekontroll

Hvilke type overtredelser ble avdekket? Oppgi antall.

Antall

Skjenking til mindreårige

Skjenking til åpenbart påvirket kunde

Skjenking utover tillatt salgstid

Brudd på reklamebestemmelsene

Manglende tilbud av alkoholfri drikke

Mangler ved internkontrollen

Annen type overtredelse

Dersom annen type overtredelse, spesifiser:

Salgs-og skjenkekontroll

3.5 Ble det inndratt salgsbevillinger i løpet av 2014?
- Gjelder inndragelse, både midlertidige og permanente, som følge av den kommunale salgskontrollen, ikke eventuelle

inndragelser foretatt av politi, skattemyndighet, mattilsyn eller lignende.

Nei

Salgs-og skjenkekontroll

Hva var grunnen til inndragelse av salgsbevillingene ? Oppgi antall

Antall

Salg til mindreårige

Salg til åpenbart påvirket kunde

Salg utover tillatt salgstid

Ikke levert omsetningsoppgave

Annen grunn

Dersom annen grunn, spesifiser:

Saigs- og skjenkekontroll

3.6 Ble det gitt advarsel om inndragelse av salgsbev illing i løpet av 2014?

Nei

Salgs-og skjenkekontroll
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3.7 Ble det inndratt sk'enkebevillinger i løpet av 2014?
- Gjelder inndragelse, både midlertidige og permanente, som følge av den kommunale skjenkekontrollen, ikke eventuelle

inndragelser foretatt av politi, skattemyndighet, mattilsyn eller lignende.

Ja (oppgi antall): 1

Salgs- og skjenkekontroll

Hva var grunnen til inndragelse av skjenkebevillingene? Oppgi antall

Antall

Skjenking til mindreårige

Skjenking til åpenbart påvirket kunde

Skjenking utover tillatt salgstid

Ikke levert omsetningsoppgave 1

Annen grunn

Dersom annen grunn, spesifiser:

Salgs- og skjenkekontroll

3.8 Ble det gitt advarsel om inndragelse av skjenkebevilling i løpet av 2014?

Nei

Andre opplysninger

4.1 Hvor mange årsverk, eventuelt andel av årsverk, hadde kommunen satt av til saksbehandlingpå
alkohollovfeltet (søknader om salgs- og skjenkebevillingog oppfølgingav disse) i 2014?

del av stilling

Kommentarer

Har du kommentarer til undersøkelsen eller til noen av opplysningene som er oppgitt?
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Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler 

Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Evy Tynes Johnsen 

22247004 NO-0032 Oslo Org no.  

postmottak@kmd.dep.no http://www.kmd.dep.no/ 972 417 858  

 

 

 

 

Fylkesmannen i Troms 

Postboks 6105 

9291 TROMSØ 

 

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

   

2015/298 14/1894-44 29.05.2015 

 
Søknad om forlenget inndekningstid for underskudd - Nordreisa kommune 

Vi viser til søknad fra Nordreisa kommune av 17. april 2015 og brev fra Fylkesmannen i 

Troms av 5. mai 2015. 

 

Departementet godkjenner søknaden fra Nordreisa kommune om forlenget inndekningstid, 

men med justeringen fra Fylkesmannen i Troms, med 1,2 mill. kroner i 2015 og 9,57 mill. 

kroner i 2016. Merforbruket fra 2008 skal være dekt i 2015, mens 2009 og 2010 skal være 

inndekt i 2016. Merforbruket fra 2014 skal dekkes etter fireårsregelen. 

 

Nordreisa har vært i ROBEK i over 10 år og i økonomisk ubalanse enda lenger. Nordreisa 

kommune må følge vedtatt plan for inndekning og komme i balanse. Inndekning på mer enn 

fire år er en unntaksregel og Nordreisa kan ikke påregne å forlenge inndekningstiden en gang 

til.  

 

Departementet ber Fylkesmannen i Troms følge økonomistyringen i Nordreisa tett i årene 

fremover. Kommunen må ha kontroll gjennom hele året med rapportering underveis for å vise 

at de følger vedtatt plan.  

 

Med hilsen  

 

 

Thor Bernstrøm (e.f.)  

avdelingsdirektør 
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Side 2 

 

 Evy Tynes Johnsen 

 rådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

Kopi til:  
 

Nordreisa kommune Postboks 174 9156  STORSLETT 
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Fra: Johnsen Evy Tynes[Evy-Tynes.Johnsen@kmd.dep.no]
Dato: 29.05.2015 11:05:38
Til: 
Kopi: Post Nordreisa
Tittel: Søknad om forlenget inndekningstid for underskudd - Nordreisa kommune

Se vedlagte saksdokumenter.
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

SaksbehandlerTelefon
Asle Tjeldflåt77 64 20 45

Vår dato
30.04.2015
Deres dato
18.03.2015

Vår ref.Arkivkode
2013/4293 - 160331.2
Deres ref.
2015/735-1

ecidff)akh..

Kommunene i Nord-Troms iht. adresseliste
/13.-t.:OfzM^-trzfri,.45-5,(Tictiat(j

Ref KST, 1-5k_

Svar på søknad om omdisponering av tidligere tildelte
prosjektskjønnsmidler til arbeid med kommunereformen

Fylkesmannen i Troms viser til brev fra Storfjord kommune av 18. mars 2015 med søknad om
omdisponering av tidligere tildelte skjønnsmidler.

Storfjord kommune ble i april 2014 tildelt kr. 300 000,- i skjønnsmidler til utredning av
interkommunalt samarbeid om økonomitjenester i kommunene i Nord-Troms.

I kommunens brev vises det til at det med bakgrunn i kommunereformen ikke lengre er
aktuelt å gjennomføre den nevnte utredningen. Storfiord kommune søker derfor på vegne av
alle kommunene i Nord-Troms om å få omdisponert de tildelte skjønnsmidlene til arbeidet
med kommunereformen. I følge søknaden skal midlene fordeles med kr. 50 000,- til hver av
de seks kommunene i Nord-Troms, og midlene er tenkt benyttet til felles utredning,
prosjektkoordinering og felles møteaktivitet.

Fylkesmannen deler kommunens syn på at det i lys av kommunereformen ikke lengre er
aktuelt å utrede interkommunalt samarbeid om økonomitjenester, og vi finner derfor å kunne
innvilge søknaden. Imidlertid er det en forutsetning for tildeling til den enkelte kommune at
det er vedtatt konkrete alternativer som skal utredes, og at kommunen deltar aktivt i arbeidet
med å gjennomføre utredningen(e).

Kommunene Storfiord og Lyngen deltar i felles utredning med kommunene Tromsø,
Balsfjord og Karlsøy. Storfjord og Lyngen kommuner har også vedtatt å utrede
«Lyngenfjordalternativet» sammen med Kåfjord kommune. Kvænangen kommune deltar i et
utredningsarbeid sammen med Alta kommune, Kautokeino kommune og Loppa kommune i
Finnmark.

Vår vurdering er at status i disse utredningsalternativene gir grunnlag for omdisponering og
tildeling av midler til kommunene Storfi ord, Lyngen, Kåfjord og Kvænangen. Storfjord
kommune kan derfor overføre kr. 50 000,- til Lyngen kommune, Kåfjord kommune og
Kvænangen kommune samt omdisponere sine egne midler tilsvarende.

Når det gjelder utredningen med Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen (K4) er det på
nåværende tidspunkt, så langt Fylkesmannen kjenner til, uavklart om denne utredningen skal
gjennomføres. Det er derfor ennå ikke grunnlag for tildeling av midler til Skjervøy kommune
og Nordreisa kommune. Storfjord kommune må avvente overføring av midler til disse to

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og www.fylkesmannen.no/troms

kommunalavdelingen
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kommunene til det er avklart om K4-utredningen, evt. andre utredningsalternativer, skal
gjennomføres. Fylkesmannen vil gi tilbakemelding til Storfjord kommune når dette er avklart.

Det er berammet etmøte 20. mai på Skjervøy der K4-utredningen skal være tema.
Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å sørge for at utredningsarbeidet får den
nødvendige forankring og fremdrift.

Vi viser i sakens anledning til at Nordreisa og Skjervøy kommuner, i likhet med de øvrige
kommunene i fylket utenom kommunene Tromsø, Harstad og Lenvik (som ble tildelt kr.
500 000,-), tidligere har blitt tildelt kr. 200 000,- skjønnsmidler som støtte til
kommunereformarbeidet. Dette vil altså kunne suppleres med de nevnte kr. 50 000,- dersom
vilkårene for tildeling er oppfylt.

Med hilsen

Jan-Peder Andreassen
kommunaldirektør

Asle Tjeldflåt
seniorrådgiver

Adresseliste:
Storfjord kommune 9046 Oteren
Lyngen kommune Strandveien 24 9060 Lyngseidet
Kvænangen kommune 9161 Burfjord
Skjervøy kommune Postboks 145-G 9189 Skjervøy
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 Storslett
Gåivuona suohkan / Kåfjord kommune Postboks 74 9148 Olderdalen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

SaksbehandlerTelefonVår datoVår ref.Arkivkode
Asle Tjeldflåt77 64 20 45 05.05.20152015/298 - 9331.1

Deres datoDeres ref.
r

Kommunal-ogmoderniseringsdepartementet
Postboks8112Dep
0032OSLO

'2.ad/rIct4,-‘41,-
kor, cc(-<,st-4,or-M-wev,655.rek(f

tRA- 4.i Å

Søknad fra 1942 Nordreisa kommune om utvidet inndekningstid - uttalelse
og vurdering fra Fylkesmannen i Troms

Fylkesmanneni TromsvisertilbrevfraNordreisakommunedatert17.april2015medsøknad
omforlengetinndekningstidforunderskuddetterkommuneloven§ 48 nr. 4.

Nordreisa kommune har pr 31. desember 2014 etgjenstående regnskapsmessig
merforbruk på 10,77mill, kr., som skriver seg fra 2008, 2009, 2010 og 2014. I henhold
til kommunens søknad skal detbrukes 7 årpå å dekke inn underskuddet fra 2008, 7 år
på å dekke inn 2009-underskuddet og 7 årpå å dekke inn 2010-underskuddet.

Fylkesmannen i Troms er avden oppfatning atdepartementet bør innvilge Nordreisa
kommunes søknad om forlenget inndekningstid for underskudd når det gjelder
underskuddet fra 2008 og 2009. Når detgjelder underskuddet fra 2010 mener vi dette
må dekkes inn i 2016, slik at inndekningstiden blir 6 år for dette underskuddet.

En slik inndekningsplan vil bety atkommunen må dekke inn 1,2mill. kr. i 2015 og 9,57
kr. i 2016.

Ihenholdtil Ot.prp.nr. 53 (2007-2008)skalKommunal-ogmoderniseringsdepartementet
avgjøredennetypensøknaderetterat Fylkesmannenhargittsinuttalelse.Fylkesmatmeni
Tromshargåttgjennomkommunenssøknadsomsammenmedvåruttalelseoversendes
departementetforendeligvurdering.

Søknad fra Nordreisa kommune

Nordreisakommunehaddeved inngangentil2014etgjenståendeunderskuddpåkr.
10300618,-. Kommunenskulleihenholdtil forpliktendeplansomblegodkjentav
departementetibrevav8. oktober2010,dekkeinnaltavtidligereårsunderskuddinnen2014.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 776420 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 6421 39 Justis- og www.fylkesmannen.no/troms

kommunalavdelingen
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Regnskapet for 2014 viser imidlertid at det ikke ble dekket inn noe av tidligere års
underskudd i 2014. I tillegg fikk kommunen et nytt underskudd på kr. 469 043,-.

Nordreisa kommunestyre behandlet 26. mars 2015 sak om revidering av budsjett 2015 som
følge av at inndekning av underskudd ikke gikk som planlagt i 2014.

Kommunestyret vedtok i denne forbindelse følgende plan for inndekning av underskudd:

Underskudd

fra år

Resterende

underskudd pr.

31.12.2014

Inndekningsplan iht. kommunestyrets vedtak av

26. mars 2015

2015 2016 2017

Sum

inndekning

2015-2017

2008 2230 028 1 200 000 1 030 028 2230 028

2009 3 587 672 3 587 672 3 587 672

2010 4482 918 882 300 3 600 618 4482 918

2014 469 043 469 043 469 043

SUM 10 769 661 1 200 000 5 500 000 4 069 661 10 769 661

Kommunen oppgir i søknaden at kommunens årsbudsjett for 2015 ble utarbeidet med en
forutsetning om at tidligere års underskudd i sin helhet skulle dekkes inn i 2014. Når dette
likevel ikke ble gjennomført, har ikke kommunen funnet rom for å dekke inn mer enn 1,2
mill, kr. i 2015. I følge kommunen var årsbudsjettet for 2015 i utgangspunktet meget stramt,
og økte behov innen helse og omsorg og sviktende inntekter gjør det urealistisk å budsjettere
med større inndekning i 2015.

Fylkesmannens vurdering

Kommunelovens bestemmelser

Fylkesmannen i Troms viser til kommuneloven § 48 nr. 4:

Underskudd på årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges
fram, skal føres opp til dekning i det følgende års budsjett. Under scerlige forhold kan
kommunestyret og frlkestinget, etter å ha foretatt de nødvendige endringer iøkonomiplanen,
vedta at underskuddet skal dekkes over inntil ytterligere to år. I tilfeller der de
samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av at kommunen eller ftlkeskommunen skal
dekke underskudd etter første og annet punktum vil bli uforholdsmessig store, kan
departementet godkjenne vedtak om at underskuddet dekkes over mer enn fire år. Underskudd
kan likevel ikke dekkes over mer enn ti år.

Kommunelovens bestemmelser skal bidra til å sikre at kommunene ikke opparbeider større
underskudd enn at de kan dekkes inn innenfor en fireårsperiode. Med den siste lovendringen
er det åpnet for at det i helt spesielle tilfeller kan aksepteres lengre inndekningstid enn fire år.

-�259�-



-�260�-



Side 4 av 7

I henhold til den vedtatte planen skal det brukes 7 år på dekke inn underskuddet fra 2008, slik
at underskuddet skal være dekket inn i 2015. Kommunens søknad innebærer en utvidelse av
inndekningstiden med ett år fra den inndekningstid departementet godkj ente for dette
underskuddet i 2010.

Videre skal det brukes 7 år på dekke inn underskuddet fra 2009. Underskuddet skal med andre
ord dekkes inn i 2016. Kommunens søknad innebærer en utvidelse av inndekningstiden med
to år i forhold til den inndekningstid departementet godkjente i 2010.

Når det gjelder underskuddet fra 2010 skal dette iht. kommunens søknad dekkes inn i 2016 og
2017. Kommunen søker altså om å bruke 7 år på dekke inn dette underskuddet. Kommunen
har ikke tidligere søkt om forlenget inndekningstid for underskuddet fra 2010. Søknaden
innebærer at kommunen skal bruke tre år mer på å dekke inn dette underskuddet enn det den i
utgangspunktet har anledning til iht. fireårsregelen i kommuneloven § 48 nr. 4.

Underskuddet fra 2014 planlegges dekket inn i 2017, dvs, innen tre år. Kommunen søker
dermed ikke om forlenget inndekningstid for dette underskuddet.

Kommunens inndekningsplan og søknad innebærer at den vil kunne meldes ut av ROBEK i
2018 dersom inndekning av underskudd blir iht. denne planen.

Kommunens økonomiske utvikling

Frem til og med 2010 var den økonomiske utviklingen i Nordreisa kommune meget negativ,
med underskudd fire år på rad. Fra 2011 til 2013 var utviklingen langt mer positiv, med
inndekning på drøyt 7,5 mill. kr. årlig i disse tre årene. Store deler av det akkumulerte
underskuddet har med dette blitt dekket inn.

Det har blitt gjennomført flere tiltak for å tilpasse utgiftene til inntektsnivået, for eksempel
endringer i skolestruktur, spesialpedagogiske tiltak, hjemmetjenesten og barnevern. Nordreisa
kommune har deltatt i et ROBEK-nettverk i regi av KS for å identifisere økonomisk
handlingsrom og utvikle økonomistyringen i kommunen, og mottok skjønnsmidler fra
Fylkesmannen til dette. I tillegg til driftsreduksjoner har kommunen i lang tid hatt full
eiendomsskatt. Høyere frie inntekter enn budsjettert som følge av sterk skatteinngang
nasjonalt har også bidratt til at inndekning av underskudd i 2011-2013 kunne realiseres.

I Fylkesmannens lovlighetskontroll av årsbudsjett for 2014 skrev vi følgende:

«Arbeidet med å få bedre kontroll på ressursbruken og økonomien har gjort at
kommunen de siste årene har klart å dekke inn store deler av tidligere års underskudd.
Budsj ettet for 2014 fremstår som meget stramt, og sårbart overfor små endringer i
forutsetningene på inntekts- og utgiftssiden. Inndekning av resterende underskudd på
10,3 millioner kroner virker realistisk, men meget krevende. Det blir derfor viktig med
tett oppfølging av økonomien i løpet av året slik at inndekning iht. forpliktende plan
kan bli sluttført i 2014, og kommunen kan meldes ut av ROBEK når regnskapet for
2014 er fastsatt.»
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Fylkesmannen hadde ROBEK-møte med kommunen i november 2014. Kommunens
vurderinger baserte seg her på økonomirapporten pr. 2. kvartal. Konklusjonen var at det ville
være mulig å følge inndekningsplanen i 2014. Tilsvarende konklusjon ble trukket i
økonomirapport pr. 1. kvartal. Av kapasitetsmessige årsaker hadde ikke kommunen utarbeidet
økonomirapport pr. 3. kvartal som normalt, og denne ble uheldigvis først behandlet i
kommunestyret 17. desember, samtidig som budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. I
følge økonomirapporten pr. 3. kvartal ville det bli utfordrende å klare full inndekning av
underskudd, og at inndekningen var avhengig av at det ikke kom uforutsette utgifter i siste
kvartal.

For 2014 la kommunen blant annet opp til minimumsavdrag for å frigjøre midler til
inndekning av underskudd. Inntektssvikt og høyere utgifter enn budsjettert førte imidlertid til
et betydelig svakere driftsresultat enn budsjettert. Enkelte innsparingstiltak har ikke hatt like
rask effekt som forutsatt.

I følge regnskapet for 2014 ble det for eksempel innenfor helse og omsorg et overforbruk på 9
mill. kr., eller 8 % av bevilget ramme. Regnskapet gjenspeiler at kommunen ikke har hatt
tilfredsstillende kontroll på utgiftene, evt. at det har kommet uforutsette utgifter. Kommunen
har i 2014 manglet en controller, og vi oppfatter at kommunens økonomistyring i løpet av året
har vært skadelidende som følge av dette.

Foruten at driftsnivået i 2014 var for høyt til å sikre et tilstrekkelig driftsresultat, har
kommunen en høy og økende lånegjeld. Dette gjør at kommunen er sårbar overfor uforutsette
utgifter og renteøkninger. Netto lånegjeld pr. 2014 er på 92,4 % basert på tall fra kommunens
avlagte regnskap (kommunen rapporterte ikke KOSTRA-tall i tide til å komme med i
publiseringen av foreløpige KOSTRA-tall 16. mars), dvs. 13,5 prosentpoeng over
landsgjennomsnittet. Ca. 30 % av lånegjelden er knyttet til VAR-området som er
selvfinansierende. I henhold til vedtatt økonomiplan 2015-2018 skal lånegjelden øke
ytterligere de neste årene. Fylkesmannen vil vurdere godkjenning av låneopptak i 2015 i
forbindelse med lovlighetskontroll av årsbudsjett, som vil gjøres med det første.

Nordreisa kommune har vært oppført i ROBEK i over ti år, noe Fylkesmannen mener er
uforholdsmessig lenge. Kun én kommune i landet har vært i ROBEK lengre enn Nordreisa
kommune (1928 Torsken kommune). Fylkesmannen mener det er svært viktig at kommunen
så raskt som mulig dekker inn resterende underskudd og kommer seg ut av ROBEK. Samtidig
må irmdekningsplanen være realistisk og gjennomførbar.

Fylkesmannen har forståelse for at det er vanskelig for kommunen å finne rom for å dekke inn
alt av gjenstående underskudd i 2015. Det kan på den annen side fremstå som defensivt å
legge opp til å bare dekke inn 1,2 mill, kr. i 2015, når kommunen klarte å dekke inn om lag
7,5 mill. kr årlig i 2011-2013. Budsjettert netto driftsresultat for 2015 er imidlertid på kun
1,06 mill, kr, eller 0,25 % av brutto driftsinntekter. Dette illustrerer at budsjettet i
utgangspunktet er stramt. Kommunen hadde utarbeidet budsj ettet for 2015 med forutsetning
om full inndekning i 2014. Svak inntektsutvikling fra 2014 til 2015 sammenlignet med
tidligere år kombinert med utgiftsvekst som følge av nye behov gjør at det potensielle
handlingsrommet etter inndekning av underskudd har skrumpet inn.
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tilsier bestemmelsene i kommuneloven at det akkumulerte underskuddet som er mer enn fire
år gammelt til enhver tid i sin helhet skal budsjetteres inndekket det påfølgende budsjettår.
For Nordreisa innebærer det evt. at det må budsjetteres med inndekning på 10,3 mill, kr. i
2015. Fylkesmannen mener som sagt at det fremstår som urealistisk å gjøre så store endringer
i inneværende års budsjett.

Konklusjon

I Ot.prp. nr. 53 (2007-2008) heter det at departementet vil praktisere bestemmelsen om
inndekning av underskudd over inntil ti år strengt. Det vil kun unntaksvis gis dispensasjon fra
lovens hovedregel om fire års inndekningstid.

Fylkesmannen i Troms er av den oppfatning at departementet bør innvilge Nordreisa
kommunes søknad om forlenget inndekningstid for underskudd når det gjelder underskuddene
fra 2008 og 2009. Når det gjelder underskuddet fra 2010 mener vi dette må dekkes inn i 2016,
dvs, ett år kortere inndekningstid enn det kommunen søker om.

Dette innebærer at kommunen kan bruke syv år på dekke inn 2008-underskuddet, hvilket er
ett år mer enn det departementet godkjente i 2010. Videre betyr dette at kommunen kan bruke
syv år på dekke inn 2009-underskuddet, dvs, to år mer enn i departementets tidligere
godkjenning. Underskuddet fra 2010 kan dekkes inn over 6 år, dvs, en utvidet inndekningstid
på to år.

En slik inndekningsplan vil bety at kommunen skal dekke inn 1,2 mill, kr. i 2015 og 9,57 mill.
kr. i 2016. Kommunen vil kunne meldes ut av ROBEK i 2017 dersom inndekning av
underskudd blir iht. denne p1anen.

Fylkesmannen vil understreke at økonomien i Nordreisa kommune fortsatt vil følges opp fra
vår side. Vi vil følge opp økonomistyringen i kommunen, og be om tilbakemelding fra
kommunen på om de tiltak som er vedtatt for å tilpasse inntekter og utgifter har effekt som
forutsatt slik at tidligere års underskudd kan dekkes inn.

Med hilsen

Jan-Peder Andreassen
kommunaldirektør

Asle Tjeldflåt
seniorrådgiver

Vedlegg: Brev fra Nordreisa kommune av 17. april 2015

Kopi uten vedlegg til:
Nordreisakommune Postboks174 9156 Storslett
KomRev NORD Sjøgata 3 9405 HARSTAD

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamånni

Saksbehandler
Eva Angell

TelefonVår datoVår ref.Arkivkode
77 64 20 57 08.05.20152014/1943 - 31620

Deres dato Derrs ref.

Nordreisa kommune
v/ rådmann
9156 STORSLETT

Tilskudd til kommunalt barnevern 2015

Vi viser til søknad i 2011 fra Nordreisa kommune, hvor det i henhold til Rundskriv Q-
31/2010 Retningslinjerfor satsing på kommunalt barnevern 2011 ble innvilget midler til 1 stilling
til Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste. Stillingen ble videreført i 2012 (jf. brev fra
Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet til landets fylkesmenn av 03.11.11) og i
2013 (jf. rundskriv Q-31/2012, samt fullmaktsbrev til Fylkesmannen i Troms av 08.02.13). I
tillegg ble kommunen innvilget ytterligere 0,6 stilling til styrking av barneverntjenesten i
2013, jf. vårt brev 17.06.13. Disse stillingene ble videreført i 2014 (jf. rundskriv Q-31/2014,
samt fullmaktsbrev til Fylkesmannen i Troms av 06.03.14). I tillegg ble kommunen innvilget
ytterligere midler til 0,4 stilling i 2014, jf. vårt tilskuddsbrev av 24.3.2014.

Totalt er barneverntjenesten i Kvænangen og Nordreisa styrket med 2 stillinger gjennom
regjeringens satsing på kommunalt barnevern.

I følge fullmaktsbrev til Fylkesmannen i Troms av 10.3.2015, jf. rundskriv Q-31/2014,
videreføres stillingene i 2015.

Fylkesmannen i Troms gir med dette et tilskudd på kr 1 360 000 til 2 stillinger til styrking
av den kommunale barneverntjenesten i Kvænangen og Nordreisa i 2015.

Vilkår
Tilskuddet er ment å skulle dekke utgifter til 2 saksbehandlerstilling slik det fremgår av
kommunens tidligere søknader. En stilling i helårsvirkning tilsvarer kr 680 000 for 2015.

Fylkesmannen vil understreke at målsettingen er å styrke barneverntjenester i de mest utsatte
kommunene, og Fylkesmannen forventer at styrkingen vil gi seg positive utslag fremover hva
gjelder saksbehandlingsfrister og oppfølging av barn i hjelpetiltak og fosterhjem, samt
styrking av gjennomføring av tiltak.

Utb etalin g og krav til bekreftelse
Tilskuddet blir først stilt til disposisjon når Fylkesmannen har mottatt og godkjent den
vedlagte bekreftelsen i utfylt og signert stand. Samt at det foreligger vedtak fra
kommunestyret om styrking av barneverntjenesten.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Oppvekst- og www.fylkesmannen.no/troms

utdanningsavdelingen
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Vi gjør oppmerksom på at endringer i mottakers adresse, kontonummer og kontaktperson
snarest må oppgis til fylkesmannen.

Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon
Fylkesmannen har adgang til å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf. § 10, 2.
ledd i Bevilgningsreglementet. Fylkesmannen gjør også oppmerksom på at Riksrevisjonen har
adgang til å kontrollere om tilskudd eller bidrag av statsmidler til offentlige eller private
virksomheter benyttes etter forutsetningene. Dette er hjemlet i Lov om Riksrevisjonen § 12, 2.
ledd.

Rapportering
Kommunen skal sende inn en enkel regnskapsrapport innen 1.februar2016.Det må fremgå
av rapporten at midlene er benyttet til formålet de er gitt til, samt en regnskapsutskrift som
dokumenterer dette.

Mottakeren av tilskuddet skal rapportere til fylkesmannen etter kravene oppført i Q-31/2014
Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2014.

Med hilsen

Eivind Bratsberg
kst. utdaimingsdirektør

Eva Angell
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg: Bekreftelse

Kopi til:
Kvænangen kommune v/ rådmann 9161 BUREIORD
Nordreisa kommune v/ Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste 9156 STORSLETT

-�266�-



Bekreftelsen skal snarest sendes i retur til:

Fylkesmannen i Troms
Postboks 6105
9291 TROMSØ

Vår ref: 2014/1943

Nordreisa kommune
v/ rådmann
9156 STORSLETT

BEKREFTELSE

Organisasj onsnummer:

Kontonummer:
(NB! Dersom kontonummeret endres i løpet av året, må Fylkesmannen snarestunderrettes om endringen)

Navn, adresse og telefonnummer på prosjektleder/økonomiansvarlig:

Tilskuddsbrev med tilskudd på kr 1 360 000 for budsjettåret 2015 til styrking av det
kommunale barnevernet.

Nordreisa kommune bekrefter med dette å ha lest og godtatt de vilkårene som er gitt i
tilskuddsbrev av 8.5.2015.

steddato ansvarshavende person

Bekreftelsen skalundertegnes av rådmannen eller denvedkommende har delegertmyndigheten til.
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Nord-Troms Regionråd DA
Pmmet. Sl GTt 54f1., tha
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Til

Nordreisa kommune

Ved ordfører

UTTALELSEFRAREPRESENTANTSKAPSMØTE

NORD-TROMS REGIONRÅD DA

Det vises til protokoll fra møte i representantskapet:

TI D: 28. april 201 5 kl 1000

STED: Kultursenteret, Olderdalen

REPRESENTANTER TILSTEDE:

KVÆNANGEN Gunnar Sollund

NORDREISA Knut Morten Pedersen

SKJERVØY Irene Toresen

Ingrid Lønhaug

KÅFJORD Gunnar Søreng

STORFJORD Maar Stangeland

LYNGEN Werner Kiil

Fred Skogeng

Reidar Lund

Under behandling av SAK08/15 Årsrapport 2014 ble et enstemmig

representantskap enige om å komme med følgende uttalelse:

«Representantskapet i Nord-Troms Regionråd ber Nordreisa kommune om å

revurdere sin deltakelse boligutviklingsprosjektet for Nord-Troms.

Dette er i tråd med tidligere oppfatninger i regionrådet.»

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett

Tlf. 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452

E-post: regionra"Iti.no

www.nordtromsportalen.no

Rett protokollutskrift bevitnes

.04 .2?1 5

141\rIt J

Kopi: deltakere på representantskapsmøte og ordførere
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KULTURRÅDET
Arts Council
Norway

NORDREISA KOMMUNE

Postboks 174

9156 STORSLETT

Saksbehandler: Rannveig Sjovaag Hervik
Direkte tlf.:

Vår ref: 269107Vår dato: 02.03.2015
Deres dato: 02.12.2014

Vedtak ont bevilgning - Åpningsforestilling Halti

Prosjektnr.: 269107
Søker: NORDREISA KOMMUNE
Kontaktperson: Ruth Uhlving

Vi viser til søknad av 02.12.2014. Søknaden ble behandlet i Musikkutvalget for utover- og
produksjonsstøtte i møte 26.02.2015, som fattel følgende vedtak:

Kr 100 000 bevilges.

Vilkårene for tildelingen framgår av det vedlagte akseptskjemaet. Dersom tildelingen aksepteres,
må du signere akseptskjemaet og returnere det til Norsk kulturråd via post eller e-post
(post@kulturradet.no).

Hvis du mener det har blitt gjort en feil i saksbehandlingen, at rettsanvendelsen er feil, eller at feil
fakta har blitt lagt til grunn for avgjørelsen, har du anledning til å klage, jf. forvaltningsloven § 28.
Det kan imidlertid ikke klages på Kulturrådets kunst- og kulturfaglige skjønn (jf. Lov om Norsk
kulturråd § 6 - Itttpsiloyclata.no1dokunlentlNIJIO \12013 - 06 - 07 - 3 I).

Om du vil benytte deg av din mulighet til å klage er fristen 3 uker fra du har mottatt vedtaket, jf.
forvaltningsloven § 29. For krav til innhold i klagen, se forvaltningsloven § 32. Den eventuelle
klagen skal rettes til Norsk kulturråd. Hvis vilkårene for å klage foreligger vil klagen bli behandlet
her.

Dersom klagen ikke imøtekommes vil den bli oversendt til Kulturdepartementet for endelig
avgjørelse.

NORSK KULTURRAD I ARTS COUNCIL NORWAY

Postboks 8052 Dep. N-0031 Oslo I Tel +47 21 04 58 00 I post@kulturradet.no www kulturradet.no I Org nr 971527412
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KULTURRÅDET
Arts Council
Norway

Etter forvaltningsloven § 18 har du rett til å se sakens dokumenter hvis ikke annet følger av

reglene i §§ 18 og 19. Merk likevel at du ikke har krav på innsyn i dokumenter som Kulturrådet

har utarbeidet for sin egne interne saksforberedelse, jf. § 18a.

Norsk kulturråd ønsker deg lykke til med tiltaket.

Med hilsen

Preben von der Lippe

Fagansvarlig musikkseksjonen Rannveig Sjovaag Hervik

Seniorrådgiver

Godkjent og ekspedert elektronisk

Vedlegg: akseptskjema

Tildelingslister publiseres på http://kulturradet.naitildeling.slis[er

Klageblankett finnes her: http://www.Si211rorm.noidssistathle-blanh.etter?view—forru&kl-1004

NORSK KULTURRAD I ARTS COUNCIL NORWAY

Postboks 8052 Dep, N-0031 Oslo I Tel: +47 21 04 58 00 I post@kulturradet.no I www.kulturradet.no I Org.nr 971527412
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GÅIVUONA SUOHKAN
KÅFJORD KOMMUNE
Rådmannen

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 OSLO

Mearrådus diedihuvvo/Melding omvedtak

Du Cuiuhus/Deres ref: Min ui./Vår ref Arkiiva'èoavddalArkivkode Beaivi/Dato
2015/716-16 002 08.05.2015

SÆRUTS KRIFT: KOMMUNEREFORM - SAMARBEID " NORD TROMS"

Vedlagt følger vedtaket i denne saken, som ble behandlet i Kåfjord kommunestyre 10.04.15.

Dearvvuodaiguin/Med hilsen

LOI~
Greta Larsen
Avdelingsleder Service/IT
77719201
Kopi:
Storfjord kommune Hatteng 9046 OTEREN
Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET
Skjervøy kommune 9189 SKJERVØY
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT
Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ
Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen Avjovargeaidnu 50 9730 KARASJOK
Kvænangen kommune 9161 BURFJORD

Intern kopi:
Einar Pedersen
Håkon Jørgensen
Gunn Andersen
Anita Lervoll
Svein Oddvar Leiros
Bjørn Inge Mo
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/716/ 16

Poastaujuhus/Postadresse: Fitnanujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord: Bårjkokontu/Bankkonto:
Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen 77 71 90 00 4785 07 00024

E-poasta/E-post: Interneahtta/Internett: OrganisaguvdnandOrg.nr:
postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no 940 363 586
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GÅIVUONA SUOHKAN

KÅFJORD KOMMUNE

Arkivsaknr:2015/716 -5

Arkiv:002

Saksbehandler: Håkon Jørgensen

Dato:27.03.2015

Særutskrift

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
16/15 Kåfj ord kommunestyre 10.04.2015

Kommunereform - Samarbeid Nord-Troms

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre - 10.04.2015

Behandling:

Kommunestyret tok opp forrige vedtak til ny behandling:
Kommunestyret slutter seg til framlagt forslag til lokal prosess for arbeid med
framtidigkommunereform. Det tas forbehold om endringer som følge av koordinering
med nasjonal prosess.
Det nedsettes en politisk arbeidsgruppe bestående av formannskapet, pluss en
representant fra hver av de partiene som ikke er representert i Formannskapet,
ungdomsrådet skal også være representert, som skal lede prosessen innad i kommunen og
samarbeide med formannskapene i de andre Nord-Troms-kommunene.
Det tas sikte på å følge tidsløp 2, det vil si at en eventuell kommunesammenslåing kan
iverksettes 1.1.2020.
Kommunestyret gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator
for det lokale kommunereformarbeidet.
Kåfjord kommunestyre registrerer at sentrale myndigheter har gjennomført betydelig kutt
i regionale utviklingsmidler. Det rammer spesielt mindre distriktskommuner hardt. Det
betyr at mulighetene for å kompensere for bortfall for kommunale arbeidsplasser i
distriktskommuner blir svekket. Samtidig registrerer vi at stadig flere oppgaver blir tatt
bort fra det kommunale nivå. Det siste vi har registrert er at skatteoppkreverfunksjonene
sentraliseres. En klar forutsetning fra Kåfjord kommune sin side er at en eventuelt
sammenslått kommune må ligge under forvaltningsområdet for samisk språk jmf.
Samelovens paragraf 3.1 i sum fremstår kommunereformen som et statlig spare- og
sentraliseringstiltak.
Kåfjord kommune ser for seg to aktuelle utredningsalternativer A og D i rådmannens
innstilling.

Punkt 6. endres til følgende:
Kåfj ord kommune ser for seg to aktuelle utredningsalternativer B, C og D i rådmannens
innstilling.

Side 2 av 2
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Votering:
Kommunestyrets vedtak, med endring i pkt.6., ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret slutter seg til framlagt forslag til lokal prosess for arbeid med
framtidigkommunereform. Det tas forbehold om endringer som følge av koordinering
med nasjonal prosess.
Det nedsettes en politisk arbeidsgruppe bestående av formannskapet, pluss en
representant fra hver av de partiene som ikke er representert i Formannskapet,
ungdomsrådet skal også være representert, som skal lede prosessen innad i kommunen og
samarbeide med formannskapene i de andre Nord-Troms-kommunene.
Det tas sikte på å følge tidsløp 2, det vil si at en eventuell kornmunesammenslåing kan
iverksettes 1.1.2020.
Kommunestyret gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator
for det lokale kommunereformarbeidet.
Kåfjord kommunestyre registrerer at sentrale myndigheter har gjennomført betydelig kutt
i regionale utviklingsmidler. Det rammer spesielt mindre distriktskommuner hardt. Det
betyr at mulighetene for å kompensere for bortfall for kommunale arbeidsplasser i
distriktskommuner blir svekket. Samtidig registrerer vi at stadig flere oppgaver blir tatt
bort fra det kommunale nivå. Det siste vi har registrert er at skatteoppkreverfunksjonene
sentraliseres. En klar forutsetning fra Kåfjord kommune sin side er at en eventuelt
sammenslått kommune må ligge under forvaltningsornrådet for samisk språk jmf.
Samelovens paragraf 3.1 i sum fremstår kommunereformen som et statlig spare- og
sentraliseringstiltak.
Kåfj ord kommune ser for seg to aktuelle utredningsalternativer B, C og D i rådmannens
innstilling.

1 Referat - Oppstartsmøte kommunereform

Rådmannens innstilling:

Saken fremmes uten forslag til vedtak
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Saksopplysninger

Kåfjord kommunestyre behandlet i sak 67/14 den 15.12.2014 «Framtidig kommunestruktur i
Nord-Troms»

I den saka varfølgendealternativerlagtframi saksutredninga:

Alle 6 Nord-Troms-kommunene, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og
Lyngen

De 4 nordligste kommunene i regionen: Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord

Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord

Lyngen, Storfjord og Kåfjord

Kommunestyretgjordeslik vedtak:

Kommunestyret slutter seg til framlagt forslag til lokal prosess for arbeid med
framtidigkommunereform. Det tas forbehold om endringer som følge av koordinering
med nasjonal prosess.

Det nedsettes en politisk arbeidsgruppe bestående av formannskapet, pluss en
representant fra hver av de partiene som ikke er representert i Formannskapet,
ungdomsrådet skal også være representert, som skal lede prosessen innad i kommunen og
samarbeide med formannskapene i de andre Nord-Troms-kommunene.

Det tas sikte på å følge tidsløp 2, det vil si at en eventuell kommunesammenslåing kan
iverksettes 1.1.2020.

Kommunestyret gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator
for det lokale kommunereformarbeidet.

Kåfjord kommunestyre registrerer at sentrale myndigheter har gjennomført betydelig kutt
i regionale utviklingsmidler. Det rammer spesielt mindre distriktskommuner hardt. Det
betyr at mulighetene for å kompensere for bortfall for kommunale arbeidsplasser i
distriktskommuner blir svekket. Samtidig registrerer vi at stadig flere oppgaver blir tatt
bort fra det kommunale nivå. Det siste vi har registrert er at skatteoppkreverfunksjonene
sentraliseres. En klar forutsetning fra Kåfjord kommune sin side er at en eventuelt
sammenslått kommune må ligge under forvaltningsområdet for samisk språk jmf.
Samelovens paragraf 3.1 i sum fremstår kommunereformen som et statlig spare- og
sentraliseringstiltak.

Kåfj ord kommune ser for seg to aktuelle utredningsalternativer A og D i rådmannens
innstilling.

Vurdering

Etter at kommunens vedtak ble gjort så har også de andre kommunene bestemt hvilke alternativer
som er aktuelle for dem. Kåfj ord har som ett alternativ at alle de 6 Nord-Troms kommunen går
sammen. Lyngen og Storfjord har på sin side bestemt at de vil vurdere en sammen slåing med
Tromsø og at eneste alternative nordover er at Kåfjord, Storfjord og Lyngen blir en kommune.
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Dette setter da en stopper for at alle 6 kommunene som i dag inngår i Nord Troms Regionråd slår
seg sammen.

Kåfjord kommunes vedtak gjør at vi da har kun et samarbeidsalternativ, og om Storfjord og
Lyngen velger å inngå i Tromsø kommune så vil Kåfjord stå alene.

Den 10. mars 2015 ble det avholdt et møte i Nordreisa for å diskutere kommunestrukturen i vårt
område. Til dette møtet var alle 6 kommunene invitert men Storfjord og Lyngen takket nei.
Kvænangen deltok heller ikke.
Kåfjord kommune deltok med både politisk og administrativt nivå. Ved møtets start klargjorde
fungerende ordfører Svein Leiros at Kåfjord stilte uten mandat til å forplikte seg til noe.

Skjervøy og Nordreisa ønsket at både Kåfjord og Kvænangen ble med på en utredning. For at
Kåfjord skal kunne delta der så må kommunestyret gjøre et tilleggsvedtak om det er aktuelt å
delta i utredning på de to gjenstående alternativer nemlig alternativ b: Kvænangen, Nordreisa,
Skjervøy og Kåfjord eller alternativ c: Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord.
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 OSLO
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Spørsmål vedrørende departementets brev vedrørende vurderinger etter
plan- og bygningsloven i forbindelse med etablering av asylmottak

Fylkesmannen i Troms har p.t en klagesak til behandling som gjelder klage over avslag på
søknad om dispensasjon fra gjeldende planformål for etablering av asylmottak på en eiendom
hvor, det i dag drives hotell.

I søknaden om dispensasjon har søker blant annet vist til dav. Kommunal- og
regionaldepartementets brev 26.02.2004, hvor departementet understreket at de
samfunnsmessige interessene som ligger i Norges forpliktelser til å ta imot og innlosjere
asylsøkere skal tillegges vekt ved kommunens skjønnsmessige vurdering av om det skal gis
dispensasjon fra gjeldende reguleringsformål til etablering av asylmottak.

Etter vår vurdering kan departementets brev få avgjørende betydning ved vår behandling av
denne klagesaken. Vi ønsker derfor en avklaring fra departementet vedrørende hvordan brevet
skal forstås —særlig det som fremgår i brevets punkt 5, samt hvorvidt de synspunkter og
vurderinger som fremgår av brevet fortsatt står ved lag. Vi viser i den forbindelse til at brevet
er skrevet i 2004, og at behovet for etablering av nye asylmottak synes å være noe mindre nå
enn det var i 2004. I tillegg har de politiske føringer som ligger til grunn for Fylkesmannens
myndighetsutøvelse endret seg noe, i kraft av at dagens regjering har vært tydelige på at
hensynet til det kommunale selvstyret skal tillegges behørig vekt ved vår saksbehandling.
Etter at brevet ble utformet er det dessuten gjennomført en lovendring, gjennom
ikrafttredelsen av plan- og bygningsloven av 2008.

I brevets punkt 5 gjør departementet rede for hvordan de samfunnsmessige interessene som
gjør seg gjeldende ved etablering av asylmottak skal vektlegges ved behandlingen av
søknader om bruksendring og eventuelt dispensasjon. For sammenhengens skyld gjengir vi
store deler av brevets punkt 5 her:

Dispensasjon kan gis dersom det foreligger særlige grunner. Vurderingen av om det
skal gis dispensasjon beror på en skjønnsmessig vurdering, men må likevel ikke føre
til myndighetsmisbruk eller usaklig forskjellsbehandling.

Departementet vil fremheve at de samfunnsmessige interessene som ligger i Norges
forpliktelser til å ta imot og innlosjere asylsøkere, vil kunne være et grunnlag for å si

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og www.fylkesmannen.no/troms

kommunalavdelingen
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at det foreligger «særlige grunner». Disse samfunnsmessige interessene vil også være
viktige i kommunens skjønnsmessige vurdering av om dispensasjon skal innvilges.

Det følger av FN's verdenserklæring om menneskerettigheter at enhver har rett til å
søke asyl. Videre følger det av FN's flyktningkonvensjon at flyktninger skal sikres
offentlig omsorg. I Norge har dette prinsippet blitt praktisert slik at asylsøkere får
tilbud om kost og losji dekket av staten inntil det er avklart om de fyller vilkårene for
å anses som flyktning. I tråd med dette har norske myndigheter behov for å ha et
tilstrekkelig antall mottaksplasser til de asylsøkere som kommer til Norge.

Ved søknad om bruksendring innenfor planformålet er det ikke noe krav til «særlige
grunner». Kommunens skjønn er noe mindre fritt ved vurderingen av søknad om
bniksendring enn ved dispensasjon. Departementet ser det som riktig at
samfunnsrnessige interesser tillegges vekt også ved behandlingen av søknader som
bare gjelder bruksendring og ikke krever dispensasjon i tillegg.

Ved vurderingen av om det foreligger en søknadspliktig bruksendring og om det
finnes grunnlag for å avslå en slik søknad, må kommunen foreta en
interesseavveining, der hensynet til lokalmiljøet, parkering, tekniske krav, forholdet til
reguleringsplanen osv, kan gi grunnlag for kommunens vurdering av hvorfor en
tillatelse eventuelt ikke skal gis. Tradisjonelt har vurderingen om bruksendring tatt
utgangspunkt i de forholdene som er nevnt her, mens behandlingen av
dispensasjonssøknader har krevd mer vidtgående vurderinger.

På den annen side kommer interessene som ligger til grunn for å gi tillatelse. Det kan f
eks være nærings- eller utbyggingsinteresser av betydning for kommunens
næringsutvikling. Departementet vil fremheve at også andre viktige samfunnsmessige
interesser må tas med i vurderingen, og tillegges betydelig vekt. Det at det tradisjonelt
har vært lagt størst vekt på de fysiske/tekniske vurderinger, innebærer ikke at
samfunnsmessige interesser er uten betydning.

De samfunnsmessige interessene vil etter departementets vurdering kunne være
avgjørende. Det bør kunne påvises omfattende negative konsekvenser for lokalmiljøet,
eventuelt omfattende tekniske hindringer, for at kommunen skal vektlegge slike
konsekvenser sterkere enn de samfunnsmessige interesser som ligger i at Norge kan
følge sine forpliktelser til å ta imot og innkvartere asylsøkere. Og jo nærmere opp til
tidligere bruk driften av mottak ligger, desto mer bør det kreves for å avslå en søknad
om bruksendring.

Etter vår forståelse redegjør departementet innledningsvis for at samfunnsmessige interesser
kan vektlegges ved dispensasjonsvurderingen, både ved vurderingen av om det foreligger
«særlige grunner», jf. pb1. 1985 § 7, og ved kommunens skjønnsmessige vurdering av om
dispensasjon skal gis. Fra og med avsnitt fire synes det imidlertid som om departementet går
over til å redegjøre for de samfunnsmessige interessenes vekt og relevans i saker hvor
bruksendringen ikke forutsetter dispensasjon. Følgende setninger understøtter en slik
forståelse: «Kommunens skjønn er noe mindre fritt ved vurderingen av søknad om
bruksendring enn ved dispensasjon. Departementet ser det som riktig at samfunnsmessige
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interesser tillegges vekt også ved behandlingen av søknader som bare gjelder bruksendring og
ikke krever dispensasjon i tillegg.»

De føringer som fremgår av siste avsnitt i sitatet —altså at det kan legges avgjørende vekt på
de samfunnsmessige interessene og at det bør kunne påvises omfattende negative
konsekvenser dersom disse skal vektlegges tyngre enn de samfunnsmessige interessene, er i
praksis lagt til grunn også ved vurderinger av om det skal gis dispensasjon fra gjeldende
arealplaner for etablering av asylmottak. Som eksempel nevnes tidligere
Miljøverndepartementets vedtak av 08.07.2008 i sak 2008/6913, hvor departementet
omgjorde Asker kommunes avslag på søknad om bruksendringstillatelse og samtidig innvilget
dispensasjon fra plankrav fastsatt i dagjeldende kommuneplan. Dessuten Fylkesmannen i
Sogn og Fjordanes vedtak av 11.06.2013 i sak 2013/1917, som gjaldt omgjøring av Årdal
kommunes avslag på søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsformål for etablering
av asylmottak på Sitla hotell.

På bakgrunn av dette ber vi departementet klargjøre hvorvidt man har ment at det også ved en
dispensasjonsvurdering må påvises omfattende negative konsekvenser for lokalmiljøet ved
etablering, eller omfattende tekniske hindringer,_dersom disse skal veie tyngre enn de
samfunnsmessige interessene som gjør seg gjeldende ved etablering av asylmottak.

Dessuten ønsker vi at departementet tar stilling til hvilken betydning det aktuelle behovet for
etablering av nye mottaksplasser eventuelt kan få for vekten de samfunnsmessige interessene
skal tillegges ved en dispensasjonsvurdering. Spørsmålet er om det er anledning til å se hen til
behovet for nye mottaksplasser ved behandling av den enkelte byggesaken, eller om behovet
kun er relevant når UDI tar stilling til om det skal opprettes nye mottak, eventuelt om mottak
skal legges ned. Bakgrunnen for vårt spørsmål, er at det fremgår av UDIs nettsider at flere
mottak og tilleggsplasser ble avviklet i november 2014, på grunn av et redusert behov for
mottaksplasser.

Hvilken betydning behovet for nye mottaksplasser får ved vurderingen av om det skal gis
dispensasjon og ved vurderingen av om vilkårene i pb1. § 19-2 andre ledd er oppfylt, er særlig
aktuelt sett i lys av at den sittende regjering har gitt klare signaler om at hensynet til det
kommunale selvstyret skal vektlegges ved vår behandling av klagesaker. Vi viser i den
forbindelse til punkt 2.1 i årets tildelingsbrev fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet til fylkesmannsembetene, hvor følgende fremgår:

I vedtak i klagesaker er det viktig at Fylkesmannen tar hensyn til det kommunale
selvstyret og viser hvorfor det eventuelt ikke har slått gjennom, jf. forvaltningsloven §
34 annet ledd tredje setning og pasient- og brukerrettighetsloven § 7-6 første ledd.

Ettersom våre spørsmål reises i forbindelse med behandlingen av en konkret klagesak, ber vi
om departementets snarlige tilbakemelding i saken.
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Med hilsen

Mariaime Hovde
fagansvarlig

Kristine Sørensen Ødegård
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Kopi:
- Nordreisakommune,postboks174,9156Storslett
- Advokat Eilert Eilertsen, postboks 2, 1601 Fredrikstad
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postmottak@tromsfylke.no , Finnmark
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Deres ref.: Vår ref.:
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Saksbehandler/dir.tlf.:
Nils Bie Normann, 75512982

Sted/dato:
Bodø, 08.06.2015

Helse Nords høringsuttalelse om regionale flyruter fra 1.april 2017

Vi viser til henvendelser fra fylkeskommunene i Nord-Norge om å avgi en høringsut talelse i
forbindelse med utlysning av anbud på regionale flyruter fra 1.april 2017. He lse Nord RHF velger å
gi samlet tilbakemelding til de tre fylkeskommunene i landsdelen, baser t på tilbakemeldinger fra
pasientreisekontorene i helseforetakene.

Det må bemerkes at fylkeskommunene i nord har gitt en veldig kort høringsfrist til Helse Nord. Vi
har derfor fokusert våre tilbakemeldinger, rundt det konkrete rutenettet.

Felles bemerkninger

I Helse Nord har vi en etablert praksis med at reiser kan starte ti dligst rundt kl 05:00, og vi anser det
ikke som et tilfredsstillende tilbud at pasienter skal reise fra kl. 03:00 på natten for å komme til
undersøkelse/behandling. Det vil i så fall resultere i at pasienten sanns ynligvis må reise dagen i
forveien på disse strekningene.

Rapportens pkt.5.4 berører helsereiser spesielt, hvor det fremgår en tabell som viser antall reiser
til/fra sykehus/medisinsk behandling. Tallene er hentet hos Avinor, og viser belegg på de enkelte
strekninger, uavhengig av om det er transfer eller ikke. Til orientering så h ar Helse Nord egen
statistikk fra reisebyrået VIA Egencia som viser antall pasient reiser på de ulike strekninger. Denne
følger vedlagt i sin helhet fordelt pr helseforetak i Helse Nord, for å få m ed de mindre flyplassene.

Innspill fra Helgelandsykehuset HF

1. For Helgelandssykehuset er dagens ruteløsninger med ankomst i Tromsø og Oslo ca kl 09:00 e t
godt og akseptabelt tilbud. Dette gir ankomst i Bodø og Trondheim før kl 08:00. Dette bør
fortsatt være et fremtidig krav i kommende anbudsprosesser.

2. Forbindelsen Helgeland – Tromsø via Bodø er den viktigste ruten for Helgelandssykehus et.
3. Det er ønskelig at det er 5 – 6 timer til behandling mellom ankomst og avgang i Troms ø.
4. Ut fra dette er det ønskelig med gode korresponderende løsninger som gjør at p asientene er

hjemme mellom kl 18:00 og 21:00. Dette er i dag ivaretatt for flyplassene Mo i Rana,
Sandnessjøen og Brønnøysund. Men ikke for reisende til Mosjøen. Det er ikke flytilbud fra Bodø
til Mosjøen mellom kl 14:15 og 21:50.
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5. For Helgelandssykehuset er det svært ønskelig at tverrforbindelsen Brønnøysund – Mo i Rana
gjenopprettes. Denne forbindelsen er viktig for at Helgelandssykehuset skal kunne gi
innbyggerne på Sør Helgeland et komplett lokalsykehustilbud. I dag flys pasi enter fra sør
Helgeland til Mo i Rana via Bodø, eller kjøres med taxi (en strekning på 260 km hver vei ).

Innspill fra Nordlandssykehuset HF

Viser til rapportens pkt 5.3 «Forslag til transportstandardkriterier f or Nord-Norge»:
Et av de foreslåtte transportstandardkriteriene som det måles på er «2 . By med regionsykehus». Det
er noe uklart hva som forstås med begrepet regionsykehus. For vår del er det vikt ig å påpeke at dette
må omfatte både Bodø og Tromsø. De foreslåtte kravene til ankomst sykehuset se nest kl 10:00, og
med mulighet for retur fra lufthavnen fra kl 16:00 anses som akseptable for Trom sø, sett fra
Nordlandssykehuset sitt ståsted. Derimot er det ønskelig med tidligere ankoms t i Bodø fra
flyplassene i Nordland for å sikre en god pasientlogistikk.

Til de ulike strekningene:
Andenes – Tromsø/Bodø
Ingen kommentar

Svolvær - Bodø
Det er vist til at hurtigbåt kan benyttes som et alternativ, og vurderes som gul.
Regulariteten/komforten er værbetinget, som det fremgår av rapporten, noe s om også tilsier at det
enkelte dager ikke er et alternativ som kan benyttes. Da gjenstår fly som en este mulighet.

Leknes –Bodø
Dersom Leknes blir tatt ut av FOT-anbudet, er det antydet en prisvekst på i overkant av 10 % for å gå
i balanse, og det vil bety en kostnadsøkning for Nordlandssykehuset på minimum 1 mill kr. Samtidig
foreslås det at Svolvær fortsatt skal være en del av FOT-anbudet, og da kan ma n anta at det blir en
markant prisforskjell mellom Svolvær og Leknes. Det vil kunne medføre en drei ning av
passasjervolum fra Leknes over til Svolvær.

Værøy/Røst –Bodø
Det foreslås å åpne for evt. bruk av helikopter også til Røst, evt i et treka ntsamband med Værøy.
Samtidig vises det til at flyplassen på Røst ved en slik løsning fortsatt ka n holdes åpen for bruk av
ambulansefly. For Nordlandssykehuset vil dette ivareta behovet for transpor tløsninger.

Innspill fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN HF)

SOJ (Sørkjosen):
Bra at denne ruten anbefales videreført. Den er et godt tilbud for pasient ene fra Nord-Troms. Dagens
rute korresponderer bra, også videre mot Oslo. Tidspunktene er fine, også på e ttermiddag/kveld.
Fortsatt potensial for flere pasienter på denne ruten.

EVE (Evenes):
Gunstig rute i forhold til pasienter fra Ballangen og Tysfjord, da den gi r kortere reisetid enn
landeveis alternativ. Evenes – Tromsø lander 09:50. Kunne vært tidligere. Noen pasie nter som har
tidlige timer må reise dagen i forveien.
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Innspill fra Helse Finnmark HF

Finnmark er et stort fylke med spredt befolkning, lange reiser og opplever i perioder at vær og vind
skaper utfordringer både i flytrafikken og transport på landevei. Dag ens rutetilbud ivaretar store deler
av Pasientreisers behov for transport innad og ut av Finnmark. Kystruten fra Trom sø transporterer
reisende inn mot Kirkenes og avgangen fra Vadsø transporterer reisende lang s kysten mot
Hammerfest, og eventuelt videre til Tromsø.

Finnmarkssykehusets behov er todelt, reiser til ”Steder med utvidet helsetilb ud” og til
”Regionssykehus”. Finnmarkssykehuset har utvidet behandlingstilbud på fle re steder i Finnmark,
men Hammerfest, Kirkenes og Alta er de viktigste reisemålene. Rap porten legger opp til at
flytilbudet øst - vest skal svekkes og tilbudet for reisende der rutes til nærm este sted med utvidet
helsetilbud. Tilbudet på disse stedene er ikke identiske og reisende må kunne reis e fra sin
hjemkommune til alle disse stedene tur-retur samme dag.

Reiser til regionssykehuset betyr Universitetssykehuset i Tromsø for r eisende fra Finnmark. Reiser
til Tromsø ivaretas med dagens rutemønster, som stort sett drives kommersiel t.

Felles for begge kategoriene er Finnmarkssykehusets behovet for at re isende har ankomst før
klokken 10:00 og retur etter klokken 16:00.

Rapporten vil prøve å stimulere til konkurranse med å senke kravene i anbudet. Mindre flytyper uten
trykkabin kan medføre at enkelte grupper av medisinske årsaker ikke kan benytt e fly som
transportmiddel og må benytte alternative reisemidler til en høyer e kostnad. Flytypene kan også
medføre en nedgang i tilgjengelig kapasitet og Pasientreiser sti ller spørsmål med regulariteten i
værharde områder. Komforten bør også vektlegges for å forhindre at reisende velger andre
transportmidler.

Det åpnes for helikoptertransport i rapporten i flere områder, og Pasie ntreiser stiller spørsmål med
om dette er vurdert som økonomisk forsvarlig. Blir kostnaden ved slik transport for høy vi l bruken
av tilbudet stupe. I tillegg må ekstramateriell må være tilstede f or å sikre regularitet i tilbudet ved
eventuell driftsstans.

For ansatte i Finnmarkssykehuset er det behov for reiser tur-retur Hammer fest, via Alta, til Kirkenes.

Med vennlig hilsen

Frode Eilertsen
Seksjonssjef Seksjon for analyse,
oppføling og kjøp av helsetjenester

Nils Bie Normann
signert
Rådgiver

Vedlegg: 1
Kopi: Alle kommuner og regionråd i Nord-Norge
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Customer Helse Nord RHF (PR)

Report Name: HINAS - Air TOP N From-To City / To- From

Time Period: 01.01.2014 - 31.12.2014

The report is showing invoiced data in NOK, including TPC

Strekning fra/til - til/fra
 Antall  reiser 

tur/retur 

Indeks målt 

mot 2013

Total Amount incl 

VAT Current Period 

Alta - Tromsø                               8 131 106

Stokmarknes - Bodø                               6 769 102

Bodø - Tromsø                               4 228 106

Leknes - Bodø                               4 095 92

Hammerfest - Tromsø                               3 609 103

Vadsø - Tromsø                               2 791 109

Kirkenes - Tromsø                               2 719 104

Lakselv - Tromsø                               2 633 105

Svolvær - Bodø                               2 297 110

Stokmarknes - Tromsø                               2 266 109

Brønnøysund - Bodø                               2 096 107

Bodø - Oslo                               1 877 109

Mehamn - Hammerfest                               1 768 125

Mo I Rana - Tromsø                               1 668 110

Tromsø - Oslo                               1 597 116

Andøya - Bodø                               1 413 99

Evenes - Oslo                               1 340 98

Sandnessjøen - Bodø                                  977 116

Leknes - Tromsø                                  885 103

Mehamn - Tromsø                                  875 129

Mosjøen - Tromsø                                  830 106

Andøya - Tromsø                                  812 108

Narvik - Bodø                                  809 84

Alta - Oslo                                  783 102

Honningsvåg - Tromsø                                  749 118

Øvrige                            20 310 108

Total                            78 322 106 230 886 472

Page 1
-�285�-



Customer Helse Nord RHF (PR)

Unit PRE Finnmarkssykehuset

Report Name: HINAS - Air TOP N From-To City / To- From

Time Period: 01.01.2014 - 31.12.2014

The report is showing invoiced data in NOK, including TPC

From/To City - To/From City 
 Return Tickets 

Current Period  

Index Return 

Tickets 

Total Amount incl 

VAT Current Period 

Alta - Tromso/Tromso - Alta                               8 047 106

Hammerfest - Tromso/Tromso - Hammerfest                               3 579 104

Tromso - Vadso/Vadso - Tromso                               2 787 109

Lakselv - Tromso/Tromso - Lakselv                               2 618 105

Kirkenes - Tromso/Tromso - Kirkenes                               2 585 104

Hammerfest - Mehamn/Mehamn - Hammerfest                               1 762 124

Mehamn - Tromso/Tromso - Mehamn                                  873 129

Oslo - Alta/Alta - Oslo                                  769 102

Honningsvag - Tromso/Tromso - Honningsvag                                  745 119

Batsfjord - Tromso/Tromso - Batsfjord                                  572 102

Tromso - Vardo/Vardo - Tromso                                  461 107

Hasvik - Tromso/Tromso - Hasvik                                  407 115

Kirkenes - Vardo/Vardo - Kirkenes                                  374 126

Hammerfest - Vadso/Vadso - Hammerfest                                  350 95

Alta - Kirkenes/Kirkenes - Alta                                  343 93

Batsfjord - Kirkenes/Kirkenes - Batsfjord                                  317 100

Hammerfest - Kirkenes/Kirkenes - Hammerfest                                  257 97

Oslo - Kirkenes/Kirkenes - Oslo                                  256 112

Berlevag - Tromso/Tromso - Berlevag                                  255 118

Hasvik - Hammerfest/Hammerfest - Hasvik                                  226 112

Oslo - Hammerfest/Hammerfest - Oslo                                  205 86

Alta - Vadso/Vadso - Alta                                  183 65

Kirkenes - Mehamn/Mehamn - Kirkenes                                  178 161

Oslo - Vadso/Vadso - Oslo                                  173 101

Kirkenes - Vadso/Vadso - Kirkenes                                  167 144

Others                               2 396 98

Total                            30 879 107 96 525 199
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Customer Helse Nord RHF (PR)

Unit PRE Universitetssykehuset Nord-Norge

Report Name: HINAS - Air TOP N From-To City / To- From

Time Period: 01.01.2014 - 31.12.2014

The report is showing invoiced data in NOK, including TPC

From/To City - To/From City 
 Return Tickets 

Current Period  

Index Return 

Tickets 

Total Amount incl 

VAT Current Period 

Oslo - Tromso/Tromso - Oslo                               1 453 115

Oslo - Evenes/Evenes - Oslo                               1 218 99

Bodo - Narvik/Narvik - Bodo                                  748 83

Oslo - Bardufoss/Bardufoss - Oslo                                  502 106

Evenes - Tromso/Tromso - Evenes                                  501 88

Bodo - Tromso/Tromso - Bodo                                  392 80

Tromso - Trondheim/Trondheim - Tromso                                  313 127

Svalbard - Tromso/Tromso - Svalbard                                  283 113

Bergen - Tromso/Tromso - Bergen                                  185 126

Evenes - Trondheim/Trondheim - Evenes                                  177 129

Bergen - Evenes/Evenes - Bergen                                  172 101

Sorkjosen - Tromso/Tromso - Sorkjosen                                  163 120

Bodo - Evenes/Evenes - Bodo                                  148 90

Kirkenes - Tromso/Tromso - Kirkenes                                  135 105

Kristiansand - Tromso/Tromso - Kristiansand                                    79 68

Alta - Tromso/Tromso - Alta                                    77 99

Bardufoss - Bergen/Bergen - Bardufoss                                    61 80

Bodo - Stokmarknes/Stokmarknes - Bodo                                    61 121

Stokmarknes - Tromso/Tromso - Stokmarknes                                    48 84

Oslo - Sorkjosen/Sorkjosen - Oslo                                    47 72

Bardufoss - Trondheim/Trondheim - Bardufoss                                    43 119

Stavanger - Tromso/Tromso - Stavanger                                    39 229

Leknes - Tromso/Tromso - Leknes                                    38 167

Evenes - Kristiansand/Kristiansand - Evenes                                    36 69

Hammerfest - Sorkjosen/Sorkjosen - Hammerfest                                    29 39

Others                                  498 102

Total                               7 440 100 17 998 867
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Customer Helse Nord RHF (PR)

Unit PRE Nordlandssykehuset

Report Name: HINAS - Air TOP N From-To City / To- From

Time Period: 01.01.2014 - 31.12.2014

The report is showing invoiced data in NOK, including TPC

From/To City - To/From City 
 Return Tickets 

Current Period  

Index Return 

Tickets 

Total Amount incl 

VAT Current Period 

Bodo - Stokmarknes/Stokmarknes - Bodo                               6 704 102

Bodo - Leknes/Leknes - Bodo                               4 088 92

Bodo - Tromso/Tromso - Bodo                               3 610 109

Bodo - Svolvar/Svolvar - Bodo                               2 281 110

Stokmarknes - Tromso/Tromso - Stokmarknes                               2 211 110

Oslo - Bodo/Bodo - Oslo                               1 812 110

Andoya - Bodo/Bodo - Andoya                               1 413 99

Leknes - Tromso/Tromso - Leknes                                  846 102

Andoya - Tromso/Tromso - Andoya                                  808 107

Bodo - Trondheim/Trondheim - Bodo                                  695 110

Bodo - Rost/Rost - Bodo                                  641 92

Svolvar - Tromso/Tromso - Svolvar                                  592 143

Oslo - Stokmarknes/Stokmarknes - Oslo                                  430 106

Oslo - Leknes/Leknes - Oslo                                  393 120

Bergen - Bodo/Bodo - Bergen                                  285 94

Oslo - Svolvar/Svolvar - Oslo                                  241 118

Stokmarknes - Trondheim/Trondheim - Stokmarknes                                  161 127

Leknes - Trondheim/Trondheim - Leknes                                  130 119

Oslo - Andoya/Andoya - Oslo                                  117 123

Oslo - Evenes/Evenes - Oslo                                  114 91

Bodo - Evenes/Evenes - Bodo                                  101 149

Bergen - Stokmarknes/Stokmarknes - Bergen                                    95 118

Svolvar - Trondheim/Trondheim - Svolvar                                    79 163

Bergen - Svolvar/Svolvar - Bergen                                    64 131

Bodo - Narvik/Narvik - Bodo                                    57 111

Others                                  716 114

Total                            28 678 105 76 623 434
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Customer Helse Nord RHF (PR)

Unit PRE Helgelandssykehuset

Report Name: HINAS - Air TOP N From-To City / To- From

Time Period: 01.01.2014 - 31.12.2014

The report is showing invoiced data in NOK, including TPC

From/To City - To/From City 
 Return Tickets 

Current Period  

Index Return 

Tickets 

Total Amount incl 

VAT Current Period 

Bronnoysund - Bodo/Bodo - Bronnoysund                               2 064 107

Mo I Rana - Tromso/Tromso - Mo I Rana                               1 657 110

Bodo - Sandnessjoen/Sandnessjoen - Bodo                                  945 115

Mosjoen - Tromso/Tromso - Mosjoen                                  820 106

Sandnessjoen - Tromso/Tromso - Sandnessjoen                                  722 114

Oslo - Mo I Rana/Mo I Rana - Oslo                                  627 121

Bodo - Mo I Rana/Mo I Rana - Bodo                                  578 119

Bronnoysund - Tromso/Tromso - Bronnoysund                                  521 130

Bronnoysund - Trondheim/Trondheim - Bronnoysund                                  483 113

Bodo - Mosjoen/Mosjoen - Bodo                                  457 104

Mo I Rana - Trondheim/Trondheim - Mo I Rana                                  303 124

Oslo - Mosjoen/Mosjoen - Oslo                                  300 112

Sandnessjoen - Trondheim/Trondheim - Sandnessjoen                                  251 113

Oslo - Bronnoysund/Bronnoysund - Oslo                                  226 109

Oslo - Sandnessjoen/Sandnessjoen - Oslo                                  212 89

Bodo - Tromso/Tromso - Bodo                                  212 110

Mosjoen - Trondheim/Trondheim - Mosjoen                                  169 125

Bergen - Mo I Rana/Mo I Rana - Bergen                                    97 109

Bronnoysund - Mo I Rana/Mo I Rana - Bronnoysund                                    69 55

Bergen - Bronnoysund/Bronnoysund - Bergen                                    61 198

Evenes - Mo I Rana/Mo I Rana - Evenes                                    54 157

Oslo - Bodo/Bodo - Oslo                                    47 76

Bergen - Sandnessjoen/Sandnessjoen - Bergen                                    45 139

Bergen - Mosjoen/Mosjoen - Bergen                                    36 173

Bergen - Bodo/Bodo - Bergen                                    33 181

Others                                  344 100

Total                            11 325 111 39 738 972
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Ymber AS 
Bjørklysvingen 3 

9152 Sørkjosen 

Tlf: 77 77 04 00 

Faks: 77 77 04 01 

E-post:  post@ymber.no 

Web:  www.ymber.no 

Org.nr: NO 914 678 412 MVA 

 
Sørkjosen, 05.06.2015 

Utbytte for 2014 fra Ymber AS 
 
Generalforsamlingen i Ymber AS vedtok den 05.06.2015 følgende fordeling 
av utbytte for 2014: 
 

 
 
I hht lov om aksjeselskaper (aksjeloven) § 8-3 vil utbetaling av utbytte skje 
senest 6 måneder etter avholdt generalforsamling. 
 
Vedlagt følger også selskapets årsrapport for 2014. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Ymber AS 

 
Lill Torunn Hansen 
Økonomisjef 
Tlf 77 77 04 23 / 957 56 775 
 
 
 
 

Aksjonærer 2014 Aksjer Andel Utbytte kr
Kautokeino kommune 10 16,7 % 1 000 000             
Kåfjord kommune 10 16,7 % 1 000 000             
Nordreisa kommune 10 16,7 % 1 000 000             
Skjervøy kommune 10 16,7 % 1 000 000             
Troms fylkeskommune 10 16,7 % 1 000 000             
Kvænangen kommune 5 8,3 % 500 000                
Loppa kommune 5 8,3 % 500 000                
Sum 60 100,0 % 6 000 000             

Kautokeino kommune 
Kvænangen kommune 
Kåfjord kommune 
Loppa kommune 
Nordreisa kommune 
Skjervøy kommune 
Troms Fylkeskommune 
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B E g I v E N h E t E r I år E t so M g I K K 1Ymberkonsernet har i 2014 bestått av morselskapet Ymber as og datterselskapet 3net as . Ymber as er leverandør av nett-

tjenester til ca. 8 700 kunder og bredbånd til ca. 3 400 kunder i Nord t roms og deler av v est Finnmark. s elskapet eier re
kraftverk som i 2014 til sammen produserte 51,7 g Wh. Konsernet hadde en omsetning på 139,4 mill. kr. og sysselsatte 61,25
årsverk.

Ymber as har ca. 30 energimontører som jobber med drift, vedlikehold og bygging av nye anlegg i strøm- og bernettet.
s elskapet har som målsetting å forbedre leveringssikkerheten og personsikkerheten. De siste årene har viktige tiltak vært
skogrydding, råtekontroll og ombygging av nettstasjoner til bakkebetjente anlegg

s tipendordning
For å sikre framtidig rekruttering av montører, har selskapet en stipendordning for elever ved Nordreisa videregående skole.
s tipendet tildeles blant elever som tar utdanning og kvali serer til ansettelse som lærling/montør. Det kan tildeles inntil
3 stipend og stipendets størrelse er på kr. 10 000,- til hver av elevene som får innvilget dette. I 2014 kk elevene p eder Fjellstad,

Martin Mikalsen og r unar a brahamsen tildelt stipend.

Bildet viser stipendtildeling i 2014. Fra venstre: Markedssjef Jim Bratland, elevene Peder Fjellstad,
Martin Mikalsen og Runar Abrahamsen samt adm. dir. Erling S. Martinsen.

Foto: Thomas Wahlgren, journalist i Framtid i Nord.
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m iljøsertifisering
v årt heleide datterselskap 3net as ble i 201 4 miljøserti sert til miljøfyrtårn. Miljøserti katet ble tildelt av ordfører i Nordreisa
kommune. Med dette er hele Ymber konsernet miljøserti sert til Miljøfyrtårn.

Foran fra venstre: Mona Salamonsen og lærlingene Henrik Nordahl og Martin Karlsen. Bak fra venstre:
Johnny Bjerk, daglig leder Kjell Arne Mikalsen, Thor Øivind Johansen, ordfører Lidvart Jacobsen og
miljøfyrtårnansvarlig Trond Bjerkmo. Viggo Vangen var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Lill T. Hansen

n y sjøka B el til l oppa øy
Loppa øy kk strøm fra fastlandet omkring 1 960 med en linje fra h avstein på s andland til Lauksletta, og derfra en sjøkabel

til Loppa øy. I 1 994 ble det besluttet å ytte landtaket på fastlandssiden fra Lauksletta til Bankekeila der t elenor hadde sitt
sjøkabellandtak. Linja fra h avstein til Nordre Bankekeila ble bygd året etter. Det ble også lagt ny sjøkabel til Loppa øy. Det har i
ettertid vist seg at landtaket i Nordre Bankekeila var ekstremt værutsatt. Det har vært feil på landtaket ere ganger. I 201 1 ble
deler av kabelen skiftet og landtaket ble sikret med kabel i rør boltet til fjellet, nedspylt i sand og med 6 tonns tunge betong -
matter over kabelen.

I 201 3 ble det foretatt en grundig landtaksundersøkelse på begge sider. v ed landtaket på Nordre Bankekeila hadde kabelen
igjen fått stor værslitasje. Det ble besluttet å legge en ny sjøkabel fra s kavnakk i Frakkfjorden til Loppa øy. Med ca. 1 1 000 m
er det den lengste sjøkabelen i vårt forsyningsområde.

a rbeidet ble gjennomført i 201 4. Kabelleverandør g eneral Cable og sjøkabelskipet fra s ea Works ble engasjert. Eksisterende
sjøkabel mellom Nordre Bankekeila ble tatt opp og det ble gjenbrukt ca. 3900 m av den gamle kabelen. s jøkabelen ble lagt fra
eksisterende landtak på Loppa øy til s kavnakk i Frakkfjorden. Der ble den skjøtet med en jordkabel og tilkoblet eksisterende

linje i s kavnakk. Loppa øy har nå fått en ny og sikrere strømforsyning fra fastlandet. r ivning av den gamle linja til det gamle
landtaket vil bli utført i 201 5.
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y rkesmessa
Ymber deltok også i år på yrkesmessa under forskningsdagene i Nordreisa. Det var stor interesse for vår virksomhet både inne
på messa og utenfor.

Brie ng på sjøkabelfartøyet til Seaworks. Foto: Ketil Abrahamsen

Montør Jørn Terje Josefsen viser interesserte hvordan

man skøyter berkabler. Foto: Jim Bratland

Det var stor interesse for Ymbers uteaktiviteter under forsknings-

dagene i 2014. Foto: Jim Bratland
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or I E N t E r I N g F ra v I r K so M h E t E N2 m arked
v ed utgangen av året hadde Ymber 8 749 kunder (målepunkt), noe som er en økning på 42 kunder fra 2013. a v disse er 66
% husholdningskunder, 17 % er næringskunder og 17 % er hyttekunder.

Elektronisk kommunikasjon blir foretrukket av selskapets kunder og det meste av kontakten skjer via epost, s M s og telefon.
v ed planlagte strømstans og ved spesielle hendelser varsles kundene via s M s , noe Ymber får gode tilbakemeldinger på. Bruk
av elektronisk kommunikasjon er både effektiv og miljøvennlig!

Ymber tilbyr både eFaktura og epostfaktura. Nytt i 2014 er at ere av våre næringskunder velger elektronisk faktura basert på
E h F (Elektronisk handelsformat). a ndel elektroniske fakturaer av den totale strømfaktureringen økte fra 30,5 % til 40,6 % i
løpet av 2014, noe selskapet er svært tilfreds med. Det vil være et satsningsområde for oss å øke denne andelen ytterligere og vi
vil jobbe for at est mulig kunder tar i bruk elektroniske løsninger, gjerne i kombinasjon med avtalegiro. Dette vil spare miljøet!

k undetilfredshet
Det betyr mye for Ymber at du som kunde er fornøyd, og vi jobber hver dag hele året for at du skal ha sikker strømforsyning
og oppleve god kundeservice. r esultatene fra årets kundetilfredshetsundersøkelse viser fremgang på alle områder og for 2014
så skårer vi 68 av 100 mulige poeng. v i setter veldig stor pris på alle som har tatt seg tid til å svare på denne undersøkelsen.

a r B eidsmiljø og personal
å rlig kåres årets medarbeider av og blant de ansatte.
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s ponsoraktiviteter
g jennom å støtte lokale lag og foreninger (ideelle organisasjoner, kulturorganisasjoner, idrettslag og lignende) får Ymber -
konsernet pro lert selskapene på en god måte. Noen av dem som er sponset i 201 4 er o lderdalen Idrettsklubb, Manndalen

Ungdoms- og idrettslag, r iddu r iddu barnefestivalen, Bakkebyturneringen, r otsundelv IL, Kautokeino IL, s amisk g rand p rix,
p åskefestivalen i Kautokeino, Bingesrittet i Maze, Kvenidol, barnekoret s tjernekoret, Forskningsdagene, s kjervøy IK, Nordreisa
IL og r yttersportsklubben N or . I tillegg pro lerer konsernet seg gjennom lokale media og i den årlige kundekalenderen som
også ble sendt ut i 201 4.

A-laget til Skjervøy IK - 201 4: Foto: Skjervøy IK

Nordreisa IL Skigruppa - 201 4: Foto: Nordreisa IL Premieutdeling for barn i Bingesrittet, som er et sykkelritt fra
Mieron til Màze: Foto: Bingesrittet
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2.1 f i B erut B ygging
I 201 4 har Ymber sluttført en større utbygging på ber:
• Utbygging av bredbånd til bygda Avzi i Kautokeino kommune.

• Oppstart av utbygging på Hamneidet. Ferdig mars 201 5.

Dette har gitt 25 nye kunder. v i har også hatt en tilvekst på 205 nye tilknytninger i eksisterende områder. Dvs. en brutto tilvekst
på 230 kunder.

p å s kjervøy har vi fortsatt arbeidet med oppgradering av de eldste delene av nettet ved å skifte ut kabler og fordelere. I tillegg

har vi skiftet ut internett-ruterne og kan nå tilby samme kapasiteter som i bernettene.
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2.2 nettdrift
s elskapets forsyningsområde er Kåfjord, s kjervøy, Nordreisa og Kautokeino kommune, samt ytre Loppa kommune og deler av
Kvænangen kommune. h øyspentnettet omfatter 280 km regionalnett, 950 km med 22k v linjer og 640 nettstasjoner.

r egionalnett
p å bakgrunn av råtekontroller og lynskader er det foretatt noe utskifting av master i 66 k v nettet.

Montering av AUS bryter på Spåkenes. I bakgrunnen ser vi Lyngsalpene.
Foto: Øystein Sandelin

Knekt mast på Frakkfjordfjellet grunnet islast og vind.
Foto. Trond Hansen
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n y 66 k v forsyning til s kjervøy
v i kk i desember 201 4 konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (N v E) for ny 66 k v kraftledning mellom s torslett
og h amneidet. p rosjektering av linja har startet og skal etter planen være ferdig i 201 5. Det ble foreløpig ikke gitt konsesjon på

strekningen fra h amneidet til s kjervøy da N v E har bedt om utfyllende utredninger før endelig avgjørelse tas.

d istri B usjonsnett
Det er utført tilstandskontroll på ca. 20% av lavspentnettet i tillegg til linjebefaring på høyspentnettet i Loppa og Kvænangen.
I Loppa kk Loppa øy ny strømforsyning gjennom at det ble lagt en ny sjøkabel fra s kavnakk i Frakkfjorden til Loppa øy.
s jøkabelen er ca. 1 1 000 meter og er den lengste sjøkabelen i vårt forsyningsområde.

Sjøkabelarbeid: Foto: Ketil Abrahamsen

a lle våre nettstasjoner ble kontrollert i 201 4. Det er gjennomført en del utskifting av høyspentbrytere i nettet.

s entrum av s kjervøy ble forsynt med en ny kabel for å øke kapasitet ved feil i eksisterende nett. Feilsituasjoner vil dermed gi
mindre ulemper for næringsvirksomheten i sentrum, og spesielt for produksjonen hos Lerøy.

k valitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi ( kile )
t otalt KILE for 201 4 ble på 4,257 mill. kr. mot 5,632 mill. kr. året før.

KILE på grunn av driftsforstyrrelser var på 3,429 mill. kr., mens det for varslede avbrudd var på 0,828 mill. kr.
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2.3 kraftproduksjon
p roduksjonen i selskapets kraftverk var på 51 ,7 g Wh i 201 4 mot en normalproduksjon på 56,4 g Wh pr år. a vvik fra normalen
skyldes lavere tilsig på senhøsten. a lle kraftstasjonene har i 201 4 gått som normalt.

I 201 4 er lukehuset ved s ikkajavre vannmagasin oppgradert. Lukehuset er atkomst til inntaksluke for s ikkajavre vannmagasin.
Bygget ble oppført i 1 950 og innerst i lukehuset er det atkomst til steintunnel der lukeopptrekket er plassert. Inngangen til
tunnelen ble rensket da deler av denne var rast sammen.

I løpet av 201 4 har vi gått fra manuelt, papirbasert drifts- og vedlikeholdssystem til elektronisk system tilpasset kraftbransjen.

Dette for å få en effektiv arbeidsordrebehandling, bedre dokumentasjon av anleggsdata og mer strukturert planlegging av
drifts- og vedlikeholdsoppgaver. I tillegg er nå teknisk informasjon, tilstandsrapporter og vedlikeholdsforskrifter samlet og
lettere tilgjengelig. Denne dokumentasjonen var tidligere plassert ute på anleggene, i teknisk arkiv og på hovedkontoret.

Avdelingsleder på produksjon Elin Kaasen ved tavle på Skjervøy transformatorstasjon.
Foto: Lill T. Hansen
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C Á B arda Š johka
Kraftverket bygget i 1952/53.
r enovert: Kontrollanlegg, aggregat, om- og bunnluker 2003.

Middelproduksjon: 2,2 g Wh/år

Effekt/installert ytelse: 0,7 MW

B ergsfjord

s att i drift:1958.
r enovert: rørgate 2002, aggregat og kontrollanlegg 2007, kledning bygg 2009.
Dam renovert 2010.

Middelproduksjon: 3,2 g Wh/år
Effekt/installert ytelse: 1,2 MW

k ildal
s att i drift: 1959.
r enovert: kontrollanlegg 2002 og aggregat g 1 2005.
r ehabilitering rørgater 2013.

Middelproduksjon: 41,0 g Wh/år
Effekt/installert ytelse: 8,2 MW

s ikkajokk
s att i drift:1950.
r enovert: bygg og kontrollanlegg 2010. Ny turbin 2010.
o ppgradert lukehus 2014.

Middelproduksjon: 10,0 g Wh/år

Effekt/installert ytelse: 1,8 MW

v åre kraftverk
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2.4 d et lokale el-tilsyn
Det lokale Eltilsyn (DLE) har utført tilsynsarbeidet i 201 4 etter tilsynsplan som er utarbeidet iht. instruks fra Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (D s B). Det er brukt ca. 1 ,5 årsverk til tilsynsarbeid og utført ca. 550 tilsyn.

I 201 4 er det utført virksomhetstilsyn og anleggskontroller hos ere bedrifter. s ystemrevisjon er utført hos 4 installatører. Det er
også utført anleggskontroller i private boliger samt ytt bistand til politiet ved brannetterforskning. DLE har gitt informasjon om
elsikkerhet, energi og enøk/miljø til elever i 6. og 9. klasser i vårt område. Dette er også et myndighetskrav.

De ansatte på DLE har også en del andre oppgaver for Ymber som målerklager/målemontasje, fjernstyring, spenningsanalyser,

overordnet vakt mm.
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st Y r E ts års B E r E t N I N g3 3.1 k onsernets virksomhet
Ymber as ble stiftet 7. oktober 1949. s elskapets forsyningsområde er Kåfjord, s kjervøy, Nordreisa og Kautokeino kommune
samt ytre Loppa kommune og deler av Kvænangen kommune. Konsernets virksomhet er innen kraftproduksjon, nettvirksomhet

(krafttransport) og bredbånd ( ber og co-ax).

e ierforhold og organisering
Morselskapet Ymber har følgende eiere:
Kautokeino kommune 16,7 %
Kåfjord kommune 16,7 %

Kvænangen kommune 8,3 %
Loppa kommune 8,3 %
Nordreisa kommune 16,7 %
s kjervøy kommune 16,7 %
t roms Fylkeskommune 16,7 %

a ksjekapitalen er på kr. 600 000,- fordelt på 60 aksjer à kr. 10 000,-. a ksjenes fordeling framgår av egen note til regnskapet.

k onsern
Konsernet besto i 2014 av morselskapet Ymber as og det heleide datterselskapet 3net as . Konsernets forretningskontor er i
s ørkjosen. I tillegg har selskapet lokale kontorer i Kautokeino, Kåfjord og s kjervøy. a dministrerende direktør i Ymber er Erling
s . Martinsen.

3net as ble stiftet i 2005 med en aksjekapital på 0,5 mill. kr. og drifter tjenestetilbudet innenfor bredbånd i Ymber sitt
forsyningsområde. I tillegg er 3net as leverandør av IK t tjenester. Daglig leder for 3net as er Kjell a rne Mikalsen.
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o rganisasjonsplan

Markedsseksjonen har det overordnede ansvar for kundekontakt, markedsføring, pro lering, avregning og måling mot over -
liggende nett og sluttkunde.

Nettseksjonen er byggherre for alle investeringsprosjekter innenfor kraftlinjer, distribusjonsnett, kraftstasjoner og bredbånd.

Driftsseksjonen har ansvar for drifts- og vedlikeholdsoppgaver av selskapets høy- og lavspentnett. s eksjonen er også utførende
på alle investeringsprosjekter dersom dette ikke utføres av eksterne entreprenører.

Økonomiseksjonen har ansvar for økonomi, budsjett, regnskap, nans, rapporteringsrutiner, lønn og personalpolicy, drift av
arkivsystem, overordnet h M s og øvrige administrative oppgaver.

g eneralforsamling
s elskapets høyeste myndighet er generalforsamlingen.

r evisjon

g eneralforsamling

s tyre

a dm. direktør

Marked

a vdelinger:

t ilsyn

p roduksjon

Økonomi Nett Drift 3net as

a vdelinger:
Driftsgruppe 1
Driftsgruppe 2

a vd. Kautokeino
t jenester

p lan
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s tyre

Styret i Ymber AS har hatt følgende sammensetning i 2014:
Medlem: Varamedlem:
h alvar s olheim, leder Isak Mathis o lsen h ætta
g unn a ndersen, nestleder s igrun Kaino Johansen, fra juni 201 4
t orbjørn Evanger Eva r eiersen, vara ansatte
t orill Martinsen, fra juni 201 4 Øystein s andelin, vara ansatte
g eir- a rne s ørensen, fra juni 201 4 v iggo v angen, vara ansatte

p er s verre Moen, ansattevalgt Elin Kaasen, vara ansatte
Lars Eirik h øgbakk, ansattevalgt

Det ble valgt nytt styre på generalforsamlingen i juni 201 4. Ingvild Eriksen og s igrun Kaino Johansen var styremedlemmer frem
til valget i juni. v aramedlem til og med juni var p aul Dahlø.

s tyret har avholdt 1 2 møter i 201 4. o rdinær generalforsamling ble avholdt 5. juni 201 4 hvor de viktigste sakene til behandling
var årsrapport og regnskap for 201 3 med årsoppgjørsdisponeringer, valg samt godtgjørelse til revisor og styret.

Styret i 3net AS har hatt følgende sammensetning:
Erling s . Martinsen, leder
g unn a ndersen
Lars Magne Luneborg

h arriet s teinkjer Nystu

s vein Erik Mikkelsen satt i styret frem til generalforsamlingen i juni 201 4.
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u tvalg og medlemskap

a rbeidsmiljøutvalg
Arbeidsmiljøutvalgets sammensetning i 2014:
Medlemmer fra arbeidsgiver: Medlemmer fra arbeidstakere:
Erling s . Martinsen, adm. dir. Ketil a brahamsen, hovedverneombud
Lars M. Luneborg, nettsjef p er s verre Moen, ansattevalgt

Vara:

g eir h olmtun (arbeidstaker)
g eir Kåre r ikardsen (arbeidsgiver)

Deltakere uten stemmerett: John- r oald v assbotn, h M s koordinator. Berit g amst, sekretær.
Nord- t roms Bedriftshelsetjeneste.

a rbeidsmiljøutvalget har i 201 4 hatt 5 møter og behandlet 32 saker. s elskapet er medlem av Nord- t roms Bedriftshelsetjeneste
og h emis as (bedriftshelsetjenesten i Finnmark).

m edlemskap
Konsernet er medlem i K s Kommunesektorens interesse og arbeidsgiverorganisasjon (K s Bedrift). Morselskapet er medlem i
Distriktenes energiforening (DEF o ).
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3.2 miljø og personal
Antall ansatte i morselskapet pr. 31.12.2014:
h eltid: 48

Deltid: 9
Lærling: 4

p r. 31 .1 2.201 4 hadde selskapet 54,65 årsverk inkl. lærlinger.

Antall ansatte i 3net AS pr. 31.12.2014:

h eltid: 5
Deltid: 1
Lærling: 1

p r. 31 .1 2.201 4 hadde selskapet 6,6 årsverk inkl. en lærling. I tillegg var det en praksisplass.

Stolpeklatring og ned ringsøvelser som tema på HMS dagene.
Foto: Lill T. Hansen

Ymber har høy fokus på helse, miljø og sikkerhet. h vert år gjennomføres sikkerhetskurs og førstehjelpskurs for alle som
arbeider i våre elektriske anlegg. v idere utføres det risikovurderinger i forkant av alle arbeidsoppgaver som kan medføre risiko.
Medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og våre verneombud har alle gjennomgått 40- timers kurs for h M s personell. Ymber er
tilknyttet bedriftshelsetjenester og utarbeider årlig handlingsplaner for h M s arbeidet.

t otalt sykefravær i morselskapet 201 4 var 5,31 %. 29 ansatte i konsernet hadde ingen sykefravær i 2014.
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r egistrerte ar B eidsulykker
Det er registrert en arbeidsulykke uten fravær i selskapet i 201 4. Ulykken er behandlet og rapportert i henhold til arbeidsmiljølov
og forskrifter.

l ikestilling i virksomheten
s elskapet har en ansettelses- og lønnspolitikk som sikrer at det ikke oppstår diskriminering i forhold til kjønn, alder, funksjons -
evne, seksuell orientering, etnisk bakgrunn, religion, politisk syn, arbeidstakerorganisasjon eller andre forhold. a rbeidstids-
ordningene er lik for alle ansatte.

I 201 4 var 21 % av bedriftens ansatte kvinner og andelen kvinner i lederstillinger var 1 7 %. Dette gjenspeiler situasjonen i
bransjen som helhet. 75 % av stillingene er montører og ingeniører. Det har vist seg vanskelig å rekruttere kvinner da det har
vært få kvinnelige søkere til disse stillingene.

For merkantile stillinger, som i hovedsak inngår i seksjonene på økonomi og marked, er det hovedsakelig kvinner. Flere av disse
har deltidsstillinger.

Styrene i konsernet har i 2014 hatt følgende kvinneandel:
Ymber as 29 %
3net as 50 %

s elskapet anser det ikke nødvendig med iverksetting av særskilte tiltak utover tiltak som kan gjøres gjennom fremtidige

ansettelser og lignende.

y tre miljø
h ensyn til miljø og klima er et av selskapets hovedmål. s elskapet ble serti sert til Miljøfyrtårn i 201 0, og har i 201 4 hatt fokus
på bedre avfallssortering, lavere papirforbruk, mer miljøvennlige innkjøp, effektivere transport og fokus på eget strømforbruk
gjennom bl a gjenbruk av varme. Ymber ønsker å bidra til at miljøet i minst mulig grad blir belastet av selskapets aktiviteter.
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3.3 årets resultat

k onsernet

Konsernets årsresultat etter skatt ble på 21 ,051 mill. kr. mot 25,629 mill. kr. året før. o msetningen for konsernet ble 1 39,384
mill. kr. mot 1 44,51 0 mill. kr. i 201 3. Utviklingen i konsernet de siste fem årene er som følger:

Tall i 1000 kr 2014 2013 2012 2011 2010
o msetning 1 39 384 1 44 51 0 1 1 9 780 1 38 753 1 44 346
å rsresultat 21 051 25 629 1 3 583 1 8 575 29 81 7

Egenkapital 266 81 8 251 780 236 1 51 227 073 21 4 497
t otalkapital 527 483 521 21 0 525 693 520 690 491 552

t otalkapitalen i konsernet var på 527,483 mill. kr. mot 521 ,21 0 mill. kr. året før. Egenkapitalen i konsernet var ved utgangen
av året 266,81 8 mill. kr. mot 251 ,780 mill. kr. året før.

å rets resultat etter skatt viser et overskudd i datterselskapet 3net as på kr. 1 ,573 mill. kr mot 1 ,073 mill. kr. i fjor. r esultatet er
i sin helhet bokført som utbytte i morselskapet.

m orselskapet
Driftsinntektene utgjør 1 21 ,054 mill. kr. mot 1 27,303 mill. kr. året før. Kraftprisene har vært lave, og overføringsinntektene
(nettleie) i 201 4 er 1 ,864 mill. kr. lavere enn for 201 3. Ymber mottok ingen tariffstøtte fra s taten i 201 4 for å redusere nett-
tariffen i distribusjonsnettet. Det har vært en økning i andre inntekter som følge av økt fakturering mot eksterne.

s amlede driftskostnader utgjorde 99,799 mill. kr. mot 98,784 mill. kr. året før. Lønns- og personalkostnader ble 31 ,631 mill. kr.
mot 30,509 mill. kr. året før. a ndre driftskostnader utgjorde 27,452 mill. kr. mot 29,1 54 mill. kr. året før.

Driftsresultat ble på 21 ,255 mill. kr. og er 7,264 mill. kr. lavere enn fjoråret. h ovedårsakene er lave kraftpriser og vesentlig
lavere inntektsramme i 201 4 i forhold til året før. a vkastning på monopolvirksomheten (regionalnett/distribusjonsnett) ble på

6,46% mot 1 1 ,51 % i fjor og 4,3% i 201 2. Fra 1 . juli 201 4 ble det innført sektorunntak for differensiert arbeidsgiveravgift i
energibransjen, hvilket medførte 0,4 mill. kr i økte personalkostnader. Det er usikkerhet i beregningen av arbeidsgiveravgift ift
sektorunntaket, og s kattedirektoratet jobber med presiseringer på dette.

Netto nansposter viser inntekter på 3,088 mill. kr. mot 2,78 mill. kr. året før. Finansinntekter består hovedsakelig av utbytte
fra Kvænangen Kraftverk as , Ishavskraft as og 3net as i tillegg til renter fra bankinnskudd. Finanskostnadene utgjorde 6,620

mill. kr. mot 7,221 mill. kr. året før. Finanskostnader består hovedsakelig av renter på lån, og lånerenta har vært lav gjennom
hele året.

I 201 4 har selskapet en skattekostnad på ordinært resultat på 1 ,928 mill. kr mot 7,283 mill. kr i fjor. Dette skyldes tilbakebetalt
skatteverdi av negativ samordnet grunnrenteinntekt fra 201 3 på 2,2 mill. kr som er bokført i 201 4. I tillegg har vi fått tilbake -
betalt 0,5 mill. kr fra skatteoppgjøret i 201 0 etter at vi kk medhold i en klage til s katteklagenemnda.
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å rets resultat etter skatt ble på 21 ,051 mill. kr. mot 24,01 6 mill. kr. året før. Kortsiktig gjeld utgjorde 37,322 mill. kr. ved

utgangen av året, og har økt med 6,969 mill. kr fra forrige årsskifte. o mløpsmidler var på 52,852 mill. kr. Egenkapitalen i
morselskapet var ved utgangen av året på 268,1 28 mill. kr. mot 253,09 mill. kr. året før.

I 201 4 har selskapet en rentabilitet på totalkapitalen med 5,9 % og på egenkapitalen med 8,1 %. s elskapet har en egen-
kapitalandel på 51 %.

i nvesteringer
a ktiverte investeringer i varige driftsmidler i 201 4 var på 27,077 mill. kr. De største prosjektene i 201 4 har vært legging av
sjøkabel mellom s kavnakk og Loppa i tillegg til at nettet i s kjervøy sentrum er forbedret. Investeringer i nettet gjennomføres
hovedsakelig for å øke leveringssikkerhet på strøm, og totalt er det investert 1 7,43 mill. kr i regional- og distribusjonsnettet.
Investeringer i produksjonsanlegg var på 1 ,044 mill. kr hovedsakelig grunnet oppgradering av lukehus på s ikkajavre kraft-
stasjon og innføring av et elektronisk drifts- og vedlikeholdssystem. Nettoinvesteringene i bredbåndsnettet aktivert i 201 4 er
på 4,993 mill. kr. Det er lagt stam berkabel fra Bakkeby til h amneidet, og elektronikken i co-ax nettet på s kjervøy er betydelig

oppgradert.

f inansiell risiko i morselskapet
h er omtales områder som vurderes av betydning for risiko knyttet til selskapets eiendeler, gjeld, nansielle stilling og fremtidige
resultater.

I 201 4 var ca. 1 1 % av inntektene produksjonsinntekter fra våre kraftverk. v æret har betydning for lønnsomheten i egen -
produksjonen gjennom kulde, nedbørs- og tilsigsforhold. Kraftprisen fastsettes gjennom kraftmarkedet og vår inntjening på
egenproduksjon vil således være avhengig av den til enhver tid gjeldende kraftpris. s elskapet har ikke hatt prissikring på kraft -
produksjonen i løpet av året.

Finansiell risiko knyttet til selskapets rammevilkår for nettdrift betraktes for tiden som lav. o verføringsinntektene utgjør ca.
76 % av den totale omsetningen. I forhold til fakturering av nettleie, har selskapet en kredittrisiko som håndteres gjennom

samarbeid med inkasso rma. Nettselskapenes inntekter er avhengig av leveringspåliteligheten i nettet ved at det påløper
kostnader for ikke levert energi (KILE), som for 201 4 ble på 4,257 mill. kr. mot 5,632 mill. kr. året før. Driften har hatt fokus på
tidsriktige investeringer og vedlikehold for å redusere kostnader til KILE. v edlikeholdet har i 201 4 hovedsakelig vært kontroll av
nettstasjoner, linjebefaringer, skogrydding, råtekontroll og utskiftning av råteskadede master.

Morselskapets likviditetsbeholdning pr. 31 .1 2.201 4 var på 1 7,52 mill. kr. mot 1 7,846 mill. kr. året før. I 201 2 ble det tatt opp

lån med 50,0 mill. kr. hvorav 25,0 mill. kr. av lånerammen fortsatt var ubenyttet pr 31 .1 2.201 4. I løpet av året har Ymber
redusert den langsiktige gjelden til 1 97,936 mill. kr. mot 21 3,633 mill. kr. året før. r edusert andel rentebærende gjeld medfører
en redusert renterisiko i selskapet. s amtlige lån var pr 31 .1 2.201 4 på ytende rente, hvilket gir økt renterisiko dersom rente-
nivået er stigende. s elskapet har pr 201 4 ansvarlige lån på 1 ,31 3 mill. kr. til Finnmark Kraft as , som Ymber eier aksjer i.
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f ortsatt drift
å rsoppgjøret for 201 4 er avlagt i henhold til aksjelovens og regnskapslovens bestemmelser og det bekreftes at dette er gjort
opp med forutsetninger om fortsatt drift. s tyret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld,

nansielle stilling og resultat. Morselskapets resultatutvikling de siste 5 år har vært følgende:

Tall i 1000 kr 2014 2013 2012 2011 2010
o msetning 1 21 054 1 27 303 1 01 802 1 21 845 1 29 686
å rsresultat 21 051 24 01 6 1 3 503 1 9 087 30 786
Utbytte 6 000 1 0 000 4 500 6 000 1 8 471

Egenkapital 268 1 28 253 090 239 074 230 071 21 6 984
Egenkapitalprosent 51 ,3 48,8 45,5 44,1 44,4
t otalkapitalrentabilitet 5,9 7,4 4,3 6,8 9,6

Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som påvirker vurdering av det fremlagte regnskap.

3.4 f ramtidsutsikter

s elskapets økonomi er solid og selskapet fortsetter å levere gode resultater. Utbytte til eierne har blitt redusert noe de siste
årene av hensyn til å styrke selskapets evne til å ta større investeringer.

For 201 4 ble overskuddet i morselskapet 21 ,051 mill. kr. etter skatt. a vkastning på nettvirksomheten ble 6,46%.

s elskapets utfordringer fremover er å øke leveringssikkerhet. s pesielt har vi fokus på å forsterke forsyningen til s kjervøy og
a rnøy hvor noen av regionens største og viktigste bedrifter er lokalisert.

Eierskapene i Kvænangen Kraftverk as , Ishavskraft as og datterselskapet 3net as er strategisk viktige eierskap og bidrar godt
økonomisk gjennom årlig utbytte.

Sørkjosen, 7. mai 2015

h alvar s olheim g unn a ndersen t orbjørn Evanger t orill Martinsen
styreleder nestleder

g eir- a rne s ørensen Lars Eirik h øgbakk p er s verre Moen Erling s . Martinsen
a dm direktør
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år sr E g N s K ap
4.1 r esultatregnskap

2013 2014 Note tall i 1000 kr 2014 2013

Driftsinntekter
12 737 13 216 Kraftsalg 13 216 12 737
93 518 91 653 2 o verføringsinntekter 91 653 93 518
1 267 -5 938 2 Mer(-)-/mindreinntekt (+) -5 938 1 267

19 782 22 122 6 a ndre inntekter 40 452 36 989
127 303 121 054 Sum driftsinntekter 139 384 144 510

Driftskostnader
6 160 5 709 Nettap 5 709 6 160
4 946 5 898 Kjøp av overføringstjenester 5 898 4 946
2 961 3 698 v arekjøp og tjenester for videresalg 11 231 11 387

30 509 31 631 5,8 Lønns- og pensjonskostnader 36 782 35 258
25 054 25 411 3 a vskrivninger på varige driftsmidler 27 067 26 677

3 Nedskrivninger på varige driftsmidler 0 0
29 154 27 452 8 a nnen driftskostnad 29 390 30 362
98 784 99 799 Sum driftskostnader 116 078 114 789

28 519 21 255 Driftsresultat 23 306 29 721

Finansinntekter og nanskostnader
1 887 859 r enteinntekter 977 1 797
8 114 8 944 a nnen nansinntekt inkl utbytte 7 371 8 904

0 95 Nedskrivning av nansielle anleggsmidler 95 0
7 221 6 620 Finanskostnader 6 620 7 040

2 780 3 088 Netto nansposter 1 633 3 662

31 299 24 343 Ordinært resultat før skattekostnad 24 939 33 383

0 1 364 13 g runnrenteskatt 1 364 0
7 283 1 928 13 s kattekostnad på ordinært resultat 2 525 7 754

24 016 21 051 Ordinært resultat 21 051 25 629

24 016 21 051 Årsresultat 21 051 25 629

Overføringer
10 000 6 000 a vsatt til utbytte 6 000 10 000
14 016 15 051 o verføringer annen egenkapital 15 051 15 629
24 016 21 051 Sum overføringer 21 051 25 629

MORSELSKAP KONSERN

4
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4.2 B alanseregnskap

2013 2014 Note tall i 1000 kr 2014 2013

EIENDELER
Immaterielle eiendeler

1 2 379 1 3 433 1 3 Utsatt skattefordel 1 4 003 1 2 793
12 378 13 433 Sum immaterielle eiendeler 14 003 12 793

Varige driftsmidler
31 6 440 31 9 223 3,4,1 2 Distribusjonsnett og andre varige driftsmidler 31 9 067 31 6 274

1 8 361 1 6 504 3,4,1 2 Driftsløsøre 1 9 275 21 202
334 801 335 736 Sum varige driftsmidler 338 342 337 476

1 1 4 504 1 1 5 348 1 0 Investeringer i andre selskap 1 1 5 365 1 1 4 51 6

0 0 Investering i tilknyttet selskap 22 22
3 992 3 992 9 Investering i datterselskap 0 0
2 775 1 31 3 1 2 Langsiktige fordringer 1 31 3 2 775

121 271 120 653 Sum langsiktige fordringer 116 700 117 313

468 451 469 822 Sum anleggsmidler 469 045 467 583

6 31 7 6 31 6 1 2 v arelager 6 445 6 409
21 781 25 351 7,1 1 Kundefordringer 54 827 21 551

1 357 1 226 2 Mindreinntekt 1 226 1 357
3 363 2 439 a ndre fordringer 1 762 4 730

1 7 846 1 7 520 1 6 Bankinnskudd, kontanter 24 1 79 1 9 579
50 664 52 852 Sum omløpsmidler 58 438 53 627

519 115 522 674 SUM EIENDELER 527 483 521 210

MORSELSKAP KONSERN
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2013 2014 tall i 1000 kr 2014 2014 2013

GJELD OG EGENKAPITAL
600 600 1 4,1 5 a ksjekapital 600 600

53 876 53 876 1 4 o verkursfond 53 876 53 876
54 476 54 476 Innskutt egenkapital 54 476 54 476

198 61 4 21 3 652 1 4 a nnen egenkapital 21 2 342 1 97 304
198 614 213 652 Opptjent egenkapital 212 342 197 304
253 090 268 128 Sum egenkapital 266 818 251 780

22 040 19 289 5 p ensjonsforpliktelser 20 280 22 81 7
22 040 19 289 Sum avsetning for forpliktelser 20 280 22 817

203 1 71 188 171 12 p antelån 1 88 1 71 203 1 71
1 0 462 9 765 12 Øvrig langsiktig gjeld 9 765 1 0 462

213 633 197 936 Sum langsiktig gjeld 197 936 213 633

7 472 8 31 4 Leverandørgjeld 9 161 8 338
1 668 2 046 s kyldige offentlige avgifter 2 241 1 861

1 774 6 700 1 3 Betalbar skatt 7 450 2 350
1 0 000 6 000 1 4 Utbytte 6 000 1 0 000

3 575 9 51 3 2 Merinntekt 9 51 3 3 575
5 863 4 750 a nnen kortsiktig gjeld 8 084 6 856

30 353 37 322 Sum kortsiktig gjeld 42 449 32 980

266 025 254 547 Sum gjeld 260 664 269 430

519 115 522 674 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 527 483 521 210

Sørkjosen, 7. mai 2015

MORSELSKAP KONSERN

h alvar s olheim g unn a ndersen t orbjørn Evanger t orill Martinsen
styreleder nestleder

g eir- a rne s ørensen Lars Eirik h øgbakk p er s verre Moen Erling s . Martinsen
a dm direktør
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4.3 kontantstrømanalyse konsern

2013 2014 Tall i 1000 kr 2014 2013

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
31 299 24 343 å rets resultat før skatt 24 939 33 383
25 054 25 41 1 + o rdinære avskrivninger 27 068 26 677

95 + Nedskrivninger 95

-836 -/+ g evinst/tap ved salg av anl.midler -836
-3 800 43 - p eriodens betalte skatter -533 -4 1 61

-66 1 +/- Endring varelager -35 -1 58
236 -3 573 +/- Endring kundefordringer -3 279 61 3

-1 636 842 +/- Endring leverandørgjeld 823 -1 782
86 378 +/- Endring offentlige avgifter 380 89

-1 1 81 6 069 +/- Endring mer-/mindreinntekt 6 069 -1 1 81

-9 01 5 -1 0 978 +/- Endring andre poster -5 1 04 -1 0 006
40 978 41 794 A = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 49 587 43 474

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
-31 427 -27 077 - Investert i varige driftsmidler -28 665 -32 356

-245 -938 - Investert i aksjer -943 -249
+ t ap ved avgang aksjer 55

336 1 463 +/- Endring i langsiktige fordringer 1 464 336
1 1 577 0 +/- Innbetaling fordring fra tidligere datter 1 1 577

409 1 482 + Innbetaling ved salg varige driftsmidler 1 482 409
1 926 1 276 + Innbetaling ved salg av aksjer 1 21 7

-17 424 -23 794 B = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -26 662 -19 011

Kontantstrømmer fra nansieringsaktiviteter
+ o pptak av langsiktige lån

7 371 + mottatt utbytte 7 371
-1 5 698 -1 5 697 - Nedbetaling på langsiktige lån -1 5 698 -1 5 698

-4 500 -1 0 000 - Utbetalt utbytte -1 0 000 -4 500
-20 198 -18 326 Netto kontantstrøm fra nansieringsaktiviteter -18 327 -20 198

3 356 -326 Netto endring av likvider gjennom året 4 598 4 265

14 490 17 846 Likviditetsbeholdning 01.01. 19 579 15 314

17 846 17 520 Likviditetsbeholdning 31.12. 24 178 19 579

MORSELSKAP KONSERN
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4.4 Beregning av kile – kompensasjon for ikke levert energi

t otalt ILE (ikke levert energi): 1 1 9 445 MWh
t otalt kostnad KILE: Kr. 4 257 000,-

Sats kr/kWh Ikke varslet avbrudd Varslet avbrudd Sum
Ikke varslet Varslet ILE MWh KILE 1000 kr ILE MWh KILE 1000 kr ILE MWh KILE 1000 kr

D ISTRIBUSJONSNETT
Industri 361 ,85 1 1 5,38 743 269 260 30 1 003 299
h andel og tjenester 330,09 88,86 2 099 693 4 029 358 6 128 1 051
Jordbruk 21 ,60 9,88 1 667 36 1 923 1 9 3 590 55
h usholdning 23,23 1 2,40 1 1 324 263 1 5 483 1 92 26 807 455

o ffentlig tjenesteyting 26,47 1 0,22 2 380 63 6 846 70 9 226 133
t reforedling
Sum 18 214 1 324 28 541 669 46 755 1 993

REGIONALNETT
Industri 65,77 96,30 1 3 364 879 270 26 13 634 905
h andel og tjenester 1 04,98 92,74 6 525 685 744 69 7 269 754

Jordbruk 1 1 ,1 4 1 0,79 3 053 34 1 854 20 4 907 54
h usholdning 1 0,78 1 0,21 32 373 349 3 526 36 35 899 385
o ffentlig tjenesteyting 1 5,76 8,39 1 0 028 1 58 953 8 10 981 166
t reforedling 0
Sum 65 343 2 105 7 347 159 72 690 2 264

Total ILE / KILE 83 557 3 429 35 888 828 119 445 4 257
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4.5 r egnskapsprinsipper

å rsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk.

k onsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Ymber as og datterselskapet 3net as . Konsernregnskapet utarbeides som om
konsernet var en økonomisk enhet. t ransaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet elimineres. Konsern-
regnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som mor-
selskapet.

Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. a nskaffelseskost til-
ordnes identi serbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøps-
tidspunktet. Eventuell merverdi eller mindreverdi ut over hva som kan henføres til identi serbare eiendeler og gjeld balanseføres
som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid.

m er-/mindreinntekt
Nettvirksomheten reguleres av Norges v assdrags- og Energidirektorat (N v E) med grunnlag i indeksregulerte kostnader. Dersom
selskapets bokførte inntekt overstiger inntektsrammene (merinntekt) fra N v E skal denne merinntekten tilbakeføres kundene
i sin helhet. t ilbakeføring av merinntekt skjer ved reduksjon i nett-tariffene. Dersom den faktiske inntekten er lavere enn inn -
tektsrammene (mindreinntekt) kan denne mindreinntekten kreves innbetalt fra kundene gjennom økning av de fremtidige
nett-tariffene. Mer-/mindreinntekt renteberegnes på grunnlag av gjennomsnittlig saldo. r enten fastsettes årlig av N v E. r ente
knyttet til mer-/mindreinntekt er klassi sert som rentekostnader/renteinntekter.

s algsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. t jenester inntektsføres i takt med utførelsen.

k lassi sering og vurdering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, klassi seres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet klassi seres

som omløpsmidler. Fordringer klassi seres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalings-
tidspunktet. For gjeld legges analoge kriterier til grunn.

o mløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld i norske kroner balanseføres til
nominelt beløp på etableringstidspunktet.

a nleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. v arige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet
økonomisk levetid. a nleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall i den grad regnskapsreglene krever det. a vsetninger
neddiskonteres hvis renteelementet er vesentlig.

Nominelle beløp neddiskonteres hvis renteelementet er vesentlig.

v arige driftsmidler
v arige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over
3 år og har en kostpris som overstiger kr. 1 5 000,-. v edlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader.
p åkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. s killet mellom vedlikehold og
påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet.

Leide (leasede) driftsmidler balanseføres som driftsmidler hvis leiekontrakten anses som nansiell.
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d atterselskaper og tilknyttede selskaper
Datterselskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen vurderes til anskaffelseskost for aksjene med
mindre nedskrivning har vært nødvendig.

I konsernregnskapet brukes egenkapitalmetoden som prinsipp for investeringer i tilknyttede selskaper. Bruk av metoden
fører til at regnskapsført verdi i balansen tilsvarer andelen av egenkapitalen i det tilknyttede selskapet, korrigert for eventuelle
gjenværende merverdier fra kjøpet og urealiserte interngevinster. r esultatandelen i resultatregnskapet baseres på andelen av
resultatet etter skatt i det tilknyttede selskapet og korrigeres for eventuelle avskrivninger på merverdier og urealiserte gevinster.
I resultatregnskapet vises resultatandelen under nansposter.

n edskrivning av anleggsmidler
v ed indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. t esten
foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. h vis balanseført verdi er høyere enn
både salgsverdi og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved fortsatt bruk/eie), foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og
gjenvinnbart beløp.

t idligere nedskrivninger reverseres hvis forutsetningene for nedskrivningen ikke lenger er til stede (med unntak blant annet for
nedskrivning av goodwill).

v arebeholdninger
Lager av innkjøpte varer verdsettes til laveste av anskaffelseskost etter FIF o - prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdig -
varer og varer under tilvirkning vurderes til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving hvis virkelig verdi (salgspris med fradrag

for salgskostnader) er lavere enn kostpris. s algskostnader inkluderer alle gjenværende salgs-, administrasjons- og lagrings-
kostnader.

f ordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. a vsetning
til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det en uspesi sert avsetning for

å dekke antatt tap.

k ortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler som er omløpsmidler) vurderes til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og
virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger inntektsføres som annen nansinntekt.
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p ensjoner
s elskapet har ytelsesplanbaserte pensjonsordninger. p ensjonsordningene er nansiert gjennom innbetalinger til forsikrings-
selskap, med unntak av a F p -ordningen og en ordning for a F p pensjonister mellom 62 og 65 år.

En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en innskuddsplan. t ypisk er en ytelsesplan en pensjonsordning som de nerer
den pensjonsutbetaling en ansatt vil motta ved pensjonering. p ensjonsutbetalingen er normalt avhengig av ere faktorer, som
alder, antall år i selskapet og lønn. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de de nerte ytelsene
på balansedagen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene (innbetalte beløp til forsikringsselskap), justert for ikke resultatførte
estimatavvik og ikke resultatførte kostnader knyttet til tidligere perioders pensjonsopptjening. p ensjonsforpliktelsen beregnes

årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode.

s katt
s kattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes
med aktuell skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige
verdier samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. s katteøkende og skatte-
reduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. o ppføring av utsatt skatte -

fordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet, begrunnes med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og
skattefordel som kan balanseføres oppføres netto i balansen.

s katt på grunnrenteinntekt knytter seg til det enkelte kraftverk. Fremførbar negativ grunnrenteinntekt kan ikke utlignes mot
positiv grunnrenteinntekt i andre kraftverk. v ed beregning av utsatt skatt er nominell skattesats lagt til grunn. Utsatt skatte-
fordel knyttet til grunnrente ikke er balanseført.

Naturressursskatt fastsettes for hvert enkelt kraftverk på bakgrunn av gjennomsnittlig produksjon de siste 7 år. Naturressurs -
skatt kan kreves til reduksjon i skatt på alminnelig inntekt. Naturressursskatt som overstiger skatt på alminnelig inntekt, kan
behandles som en forskuddsbetalt skatt i den utstrekning det er sannsynlig at denne vil kunne redusere fremtidig skatt på
alminnelig inntekt.

Eiendomsskatt er klassi sert under andre driftskostnader.

k ontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter,
bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente
kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato.
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4.6 n oter til regnskapet

note 1: r egnskap fordelt på virksomheter

t all i 1 000 kr Produksjon Regionalnett Distribusjon Bredbånd Øvrig Felles virks. Int. trans. Totalt

INNTEKTER
Kraftsalg 1 3 21 6 1 3 21 6
o verføringsinntekter 20 629 91 653 -20 629 91 653
Mer-(-)/mindreinntekt (+) - -5 938 - -5 938
a ndre inntekter 681 1 1 00 1 407 1 0 978 9 364 -1 408 22 1 22
Sum inntekter 13 898 21 729 87 123 10 978 9 364 - -22 037 121 054

K RAFTKJØP M . V .
Nettap, eget nett 1 886 3 823 5 709
Nett-tj. overliggende nett 4 084 22 442 -20 629 5 898
v arekjøp, annet 378 - - - 3 320 3 698
Nettleie produksjon 1 408 - - -1 408 -
Sum varekjøp 1 786 5 971 26 265 - 3 320 - -22 037 15 305

Bruttoavanse 12 112 15 759 60 857 10 978 6 043 -0 - 105 749

D RIFTSKOSTNADER
p ersonalkostnader 1 039 2 095 1 9 809 3 1 52 4 299 8 840 39 234
- a ktivert lønn -1 03 -663 -4 1 96 -2 281 - -360 -7 603
a vskrivninger/nedskrivninger 2 894 5 651 1 2 278 4 475 1 1 2 - - 25 41 1
a ndre driftskostnader 1 676 2 1 57 1 1 680 1 974 421 9 431 27 340

t ap på fordringer - - 1 1 8 - -5 - 1 1 3
Felleskostnader 1 075 1 61 2 1 2 360 896 1 968 -1 7 91 1 -
Sum driftskostnader 6 582 10 852 52 050 8 215 6 795 -0 - 84 494
Driftsresultat 5 530 4 906 8 807 2 763 -751 0 - 21 255
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note 1 B: r egnskap fordelt på virksomheter - konsern

t all i 1 000 kr Produksjon Regionalnett Distribusjon Bredbånd Øvrig Felles virks. Int. trans. Totalt

INNTEKTER
Kraftsalg 1 3 21 6 - - - - - - 1 3 21 6

o verføringsinntekter - 20 629 91 653 - - - -20 629 91 653
Mer-(-)/mindreinntekt (+) - - -5 938 - - - - -5 938
a ndre inntekter 681 1 1 00 1 407 1 0 978 27 693 0 -1 408 40 452
Sum inntekter 13 898 21 729 87 123 10 978 27 693 0 -22 037 139 384

V AREKOSTANDER MV
Nettap, eget nett - 1 886 3 823 - - - - 5 709

Nett-tj. overliggende nett - 4 084 22 442 - - - -20 629 5 898
v arekjøp, annet 1 786 - - - 1 0 027 - -1 408 1 0 405
Sum varekjøp 1 786 5 971 26 265 - 10 027 - -22 037 22 012
Dekningsbidrag 12 112 15 759 60 857 10 978 17 666 0 - 117 372

D RIFTSKOSTNADER

p ersonalkostnader 1 039 2 095 1 9 809 3 1 52 9 547 8 498 - 44 1 41
- a ktivert lønn -1 03 -663 -4 1 96 -2 281 -97 -383 - -7 723
a vskrivninger/nedskrivninger 2 894 5 651 1 2 278 4 475 1 769 - - 27 067
a ndre driftskostnader 1 676 2 1 57 1 1 680 1 974 3 1 61 9 459 - 30 1 08
t ap på fordringer - - 1 1 8 - 1 8 - - 1 36
Felleskostnader 1 075 1 61 2 1 2 360 896 1 968 -1 7 573 - 337
Sum driftskostnader 6 582 10 852 52 050 8 215 16 366 -0 - 94 066

Driftsresultat 5 530 4 906 8 807 2 763 1 299 0 - 23 306
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note 2: m er-/mindreinntekt

( t all i 1 000 kr)

Resultatregnskap

Nettleie inntekt 94 662
Nettleie produksjon 1 408
a ndre inntekter 41 0
Sum faktisk nettleieinntekt 96 480
Fastsatt initiell inntekt i eget nett 82 065
ENØK-ramme 2 351
Endring bokf verdi/avskrivninger 201 1 -201 3 2 1 82

Eiendomsskatter 2 303
Kilekostnader -4 257
Korr mer-/mindreinntekt tidligere år
Kostnader ved oveliggende nett 5 898
”Godkjente” kostnader 90 542
Årets mer-/mindreinntekt -5 938

Korr renter tidligere år
å rets renter mer-/mindreinntekt -1 31

-131

t abellen ovenfor viser en merinntekt på 5,938 mill. kr. i resultatregnskapet. Merinntekt betyr at det er fakturert for høy nettleie
til kundene inneværende år.

Balanseregnskap
Akkumulert mer-/mindreinntekt [1000 kr]
Inngående verdi på mindreinntekt -3 575
å rets mer-/mindreinntekt -5 938
Utgående verdi for merinntekt -9 512

Akkumulert renter+ mer-/mindreinntekt [1000 kr]
Inngående verdi på mindreinntekt 1 357
å rets mer-/mindreinntekt -1 31
Utgående verdi for mindreinntekt 1 226

Balanseregnskapet viser status mer-/mindreinntekt mot kunder. Mindreinntekt angis med positivt fortegn og merinntekt med
negativt fortegn i balanseregnskapet.

t abellen viser totalt hva kundene er skyldig Ymber (mindreinntekt) eller hva selskapet må betale tilbake til kundene (mer-
inntekt). a kkumulert inkl. årets merinntekt er Ymber skyldig kundene 9,51 2 mill. kr., men det trekkes fra 1 ,226 mill. kr. som
kundene skylder selskapet i renter fra tidligere år.
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note 2B: a vkastning på nettvirksomheten

t all i 1 000 kr 01.01. 31.12. Gj.snitt Avkastn. (abs. tall) Avkastn. (%)

Driftsmidler - regionalnett 62 351 59 440 60 895
Felles anl. midler 1 1 470 1 1 1 25 1 1 297

Sum anlegg 73 820 70 565 72 193
Netto arbeidskapital 738 706 722
Sum avkastningsgrunnlag - regionalnett 74 559 71 270 72 914 4 906 6,73 %
Driftsmidler - distribusjonsnett 1 08 984 1 1 8 1 81 1 1 3 582
Kundespesi kke anlegg 5 633 4 427 5 030
Felles anl.midler 1 9 698 1 9 1 06 1 9 402
Sum anlegg 134 314 141 714 138 014

Netto arbeidskapital 1 343 1 41 7 1 380
Sum avkastningsgrunnlag - distribusjonsnett 135 658 143 131 139 394 8 807 6,32 %
Sum avkastningsgrunnlag 210 216 214 401 212 309 13 713 6,46 %

Beregningen viser avkastning pr nettnivå.

note 3: a nleggsmidler - tilgang, avgang og avskrivninger

Tall i 1000 kr Transport- Inventar Fjern- Kraft- Regional- Distribu- Tariff- Bred- Good- Bygg Anl. Sum
midler EDB styring produksj. nett sjonsnett apparater bånd will u/arb.

a nsk.kost 01.01. 16 636 23 065 12 794 107 203 122 578 228 071 15 386 85 200 1 000 41 229 8 989 661 851
t ilgang 2 519 1 065 1 155 1 044 899 16 530 579 4 993 - 235 -1 942 27 077
a vgang i året -1 689 - - - - - - -240 - - -1 929
Ansk.kost pr 31.12. 17 165 24 130 13 949 108 247 123 477 244 601 15 965 89 953 1 000 41 298 7 047 686 999

Akk. av/nedskriv.
pr 01.01. 9 364 20 406 8 213 42 383 60 227 119 087 9 753 34 318 1 000 22 298 - 327 050
å rets ord. avskr. 1 682 1 218 800 2 745 3 810 7 333 1 785 4 363 - 1 676 - 25 411
a vg. akk. av og
nedskrivninger -1 090 - - - - - - -108 - - - -1 198
Akk. av/nedskriv.

pr 31.12. 9 956 21 624 9 013 45 128 64 037 126 420 11 538 38 573 1 000 23 973 - 351 263
Bokført verdi
pr 31.12. 6 971 2 659 4 581 64 820 62 351 108 984 5 633 50 882 - 18 931 8 989 334 801
Bokført verdi
pr 01.01. 7 209 2 505 4 937 63 120 59 440 118 181 4 427 51 380 - 17 491 7 047 335 736
a vskrivnings-

prosenter 8,33-25 20-33,33 12,5-20 2,5-4 3,33-4 4-8,33 6,66-33,33 2,85-33,33 20 4-33,33

t ilskudd/tilknytning til berutbyggingen er gitt med 1 ,841 mill. kr. og er trukket i fra på investeringen. h ele bredbånds-
investeringen er dermed nettoført.

t ilgang i 201 4 viser aktiverte investeringer med 27,077 mill. kr..
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t all i 1 000 kr. Investeringer under øvrig i 201 0 gjelder kabel-tv anlegg og er senere lagt inn under bredbånd i anleggsregisteret.

note 4: i nvesteringer og salg av anleggsmidler siste 5 år

note 5: p ensjonsforpliktelser

Transport Inventar Fjern- Kraft- Regional- Distribu- Tariff- Bred- Øvrig Bygg Endring Sum
midler EDB styring produksjon nett sjonsnett apparater bånd anlegg

201 0 841 2 450 350 1 0 279 1 994 5 486 1 627 5 496 1 393 7 1 39 37 055
201 1 1 62 1 026 1 0 306 576 20 31 8 847 3 456 2 407 -3 243 35 856
201 2 1 1 45 2 251 1 831 3 31 4 45 1 5 777 3 000 3 258 6 594 -4 527 32 688
201 3 509 673 3 047 1 0 609 1 845 1 2 651 541 4 485 431 -4 924 29 865
201 4 1 920 1 065 1 1 55 1 055 899 1 6 530 579 4 861 235 -1 942 26 346
Sum 4 577 7 465 6 382 35 552 5 360 70 762 6 593 21 556 1 393 9 667 -7 497 161 811

p ensjonsordningene gir rett til de nerte framtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall i opptjeningsåret, lønnsnivå
ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på ytelsene fra folketrygden. I tillegg har selskapet en tariffestet avtalefestet førtids-

pensjonsordning ( a F p ). s elskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.
( t all i 1 000 kr)

MORSELSKAP ET KONSERN ET
2013 2014 2014 2013

1 04 91 3 1 07 332 Nåverdi av pensjonsforpliktelsene ( p B o ) 1 1 1 8736 1 08 593

-76 461 -81 067 p ensjonsmidler -83 663 -78 231
-6 41 2 -6 977 Ikke resultatførte estimatendringer og avvik -7 930 -7 546
22 040 19 289 Netto pensjonsforpliktelse i balansen 20 280 22 816

Sammensetning av årets pensjonskostnad:
3 935 4 353 Nåverdi av årets pensjonsopptjening ( s CC) 4 982 4 380
3 527 4 1 1 1 r entekostnad av pensjonsforpliktelser 4 256 3 61 2

-2 665 -3 384 a vkastning pensjonsmidler -3 470 -2 723
-1 72 -96 r esultatførte estimatavvik -96 -1 72
232 255 a dministrasjonskostnader 255 232

4 858 5 240 Netto pensjonskostnad 5 928 5 329
0 0 a rbeidsgiveravgift 0 0

4 858 5 240 Netto pensjonskostnad inklusiv arbeidsgiveravgift 5 928 5 329

s elskapet har en pensjonsordning som omfatter 49 aktive og 47 pensjonister.
Konsernet har en pensjonsordning som omfatter 55 aktive og 47 pensjonister.
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note 6: s pesifikasjon av andre inntekter

note 7: k undefordringer

Følgende forutsetning er lagt til grunn for beregningen:
MORSELSKAP ET KONSERN ET

2013 2014 2014 2013

4,40 % 3,20 % a vkastning på pensjonsmidler 3,20 % 4,40 %
4,00 % 2,30 % Diskonteringrente 2,30 % 4,00 %
3,75 % 2,75 % å rlig lønnsvekst 2,75 % 3,75 %
3,50 % 2,50 % å rlig g -regulering 2,50 % 3,50 %
2,75 % 1 ,75 % å rlig regulering av pensjoner under utbetaling 1 ,75 % 2,75 %
0,00 % 0,00 % g jennomsnittlig arbeidsgiveravgift 0,00 % 0,00 %

t all i 1 000 kr. g jelder morselskapet.
2014 2013

a rbeid for andre/salg materiell 7 529 6 068

Nettleie bredbånd 1 0 090 9 362
Leieinntekter 50 48
a dministrasjon Kvænangen Kraftverk 567 555
a ndre inntekter nettvirksomhet 1 067 1 1 03
Øvrige poster 2 81 9 2 647
Sum 22 122 19 782

t all i 1 000 kr.
2014 2013

Ymber 25 354 21 781
3net 283 1 21
Konsern 25 637 21 902

Kundefordringer er oppført til antatt virkelig verdi.

MORSELSKAP ET KONSERN ET
2013 2014 2014 2013

1 89 1 1 3 r esultatført tap på fordringer 1 06 240
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t all i 1 000 kr.
MORSELSKAP ET KONSERN ET

2013 2014 2014 2013

34 096 33 573 Lønninger 38 1 67 38 263
412 537 s tyrehonorar 654 539

0 41 4 a rbeidsgiveravgift 41 4
3 791 4 268 p ensjonskostnader 4 842 4 1 90
1 560 1 576 a ndre ytelser 1 61 5 1 656

-8 564 -7 603 a ktiverte lønnskostnader -7 700 -8 581
-785 -1 1 35 r efunderte sykepenger og lærlingtilskudd -1 21 0 -808

30 509 31 631 Sum 36 782 35 258

Morselskapet har hatt 48 heltidsansatte, 9 deltidsansatte og 4 lærlinger. s ysselsatte årsverk i regnskapsåret har vært 54,65 i
morselskapet og 61 ,25 i konsernet. s elskapets pensjonsordninger oppfyller kravene til tjenestepensjonsordning etter lov om
obligatorisk tjenestepensjon.

s ektorunntak for energisektoren fra ordningen om differensiert arbeidsgiveravgift ble innført fra og med 1/7-201 4. Det er
imidlertid uklarheter om beregningsgrunnlaget for arbeidsgiveravgift, som ved tidspunkt for regnskapsavleggelse for 201 4 er
under avklaring mot s kattedirektoratet. En endring i beregningsgrunnlaget for arbeidsgiveravgiften vil medføre en endring i
personalkostnader dersom endringen får tilbakevirkende kraft. a rbeidsgiveravgift for 2014 er beregnet med 0,41 4 mill. kr,
men ville ved full beregning av arbeidsgiveravgift medført en kostnad på 2,725 mill. kr etter at fribeløpet er tatt hensyn til.
I dette er det beregnet full arbeidsgiveravgift på pensjon, også for de som er sluttet. Differansen mellom beregnet arbeids-
giveravgift og betinget forpliktelse er ikke re ektert i regnskapet.

Ytelser til ledende personer morselskapet Daglig leder Styret
Lønn 1 1 48 -
a nnen godtgjørelse 1 85 537

a dministrerende direktør inngår i selskapets kollektive pensjonsordning og har ikke egen pensjonsordning.

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter.

Revisor
Kostnadsført honorar til revisjon for 201 4 fordeler seg slik (tall i 1 000 kr og ekskl mva).

Morselskap Konsern

Lovpålagt revisjon 1 29 1 51
t eknisk utarb./bistand med årsoppgjør/ligningspapirer 44 60
a ndre tjenester 95 95
S UM 268 305

note 8: l ønns- og pensjonskostnader
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note 9: d atterselskap

t all i 1 000 kr.
I morselskapet regnskapsføres investeringene i datterselskap etter kostmetoden.

D ATTERSELSKAP Forretnings- Eierandel Egenkapital Resultat siste år Bokført
kontor siste år (100 %) (100 %) verdi

3Net as s ørkjosen 1 00 % 2 905 1 573 3 992
Balanseført verdi 31.12. 3 992

note 10: i nvesteringer i aksjer og andeler

t all i 1 000 kr.

M ORSELSKAPET Eierandel Anskaffelseskost Bokført verdi

Kvænangen Kraftverk as 1 8,6 % 72 444 72 444
Ishavskraft as 1 3,6 % 27 663 27 663
Ibidium Norden as 0,6 % 704 1
Finnmark Kraft as 9,3 % 7 250 7 250
Ishavslink as 1 2,4 % 4 728 4 728
Nord t roms Bioenergi as 6,9 % 1 72 1 72
North Energy as 0,1 % 5 000 403

Egenkapitainnskudd KL p 2 555 2 555
a ndre 1 32 1 32
Balanseført verdi 31.12. 120 648 115 348

note 11: m ellomværende med selskap i samme konsern

t all i 1 000 kr.

M ORSELSKAPET Kundefordringer Leverandørgjeld
2014 2013 2014 2013

3net as 633 300 1 74 51
Sum 633 300 174 51
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t all i 1 000 kr.
MORSELSKAP ET KONSERN ET

2013 2014 2014 2013

Fordringer med forfall senere enn ett år
2 750 1 31 3 Fordringer Finnmark Kraft as * 1 31 3 2 750

26 - Fordringer Nybo as - 26
2 776 1 313 Sum 1 313 2 776

*Fordringer Finnmark Kraft består av:
a nsvarlig lån på 1 ,500 betales med 2 årlige avdrag og har forfall senest 31 .1 2.2021 .

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år
1 28 1 71 1 1 3 1 71 g jeld til kredittinstitusjoner 1 1 3 1 71 1 28 1 71

6 975 6 278 Øvrig langsiktig gjeld 6 278 6 975
135 146 119 448 S UM 119 448 135 146

203 171 188 171 Gjeld sikret ved pant 188 171 203 171

Balanseført verdi av pentsatte eiendeler
31 6 440 31 9 233 Bygninger 31 9 233 31 6 440

1 8 361 1 6 504 Driftstilbehør 1 6 504 1 8 361
6 31 7 6 31 6 v arelager 6 31 6 6 31 7

341 118 342 052 S UM 342 052 341 118

note 12: f ordringer og gjeld
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t all i 1 000 kr.
MORSELSKAP ET KONSERN ET

2013 2014 2014 2013

Midlertidige forskjeller
-1 9 844 -21 537 Driftsmidler -22 866 -20 742
-22 040 -1 9 289 Netto pensjonsforpliktelse -20 280 -22 81 7

-3 962 -8 927 a ndre forskjeller -8 926 -3 823
-45 846 -49 753 Netto midlertidige forskjeller -52 072 -47 382

- - Framførbart underskudd - -

-45 846 -49 753 Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel i balansen -52 072 -47 382
1 2 379 1 3 433 27 % utsatt skattefordel 1 4 059 1 2 793

- - h erav ikke balanseført utsatt skattefordel - -
12 379 13 433 Utsatt skatt/utsatt skattefordel 14 059 12 793

Grunnlag for skattekostnad,

endring i utsatt skatt og betalbar skatt
Grunnlag for betalbar skatt

31 299 24 343 r esultat før skattekostnad 24 939 33 383
-8 731 -8 534 p ermanente forskjeller -6 921 -9 1 97
22 568 15 809 g runnlag for årets skattekostnad 1 8 01 8 24 1 86

-1 6 231 2 665 Endring i midlertidige resultatforskjeller 3 231 -1 5 792
6 337 18 464 Grunnlag for betalar skatt i resultatregnskapet 21 249 8 394

- - +/- Mottatt avgitt konsernbidrag - -
Skattepliktig inntekt

6 337 18 464 (grunnlag for betalar skatt i balansen) 21 249 8 394

Fordeling av skattekostnaden
Betalbar skatt (28/27 % av grunnlag for

1 774 4 985 betalbar skatt resultatrekneskapet) 5 736 2 350
484 463 Beregnet naturressursskatt 463 484

-484 -463 a vregnet mot betalbar skatt -463 -484
505 -2 340 For mye, for lite avsatt i fjor -2 340 505

- 1 364 g runnrenteskatt 1 364 -
2 280 4 009 Sum betalbar skatt til resultat 4 760 2 856

s kattevirkning konsernbidrag

-5 003 71 7 Endringer U s F resultatført 872 -4 898
Skattekostnad (28/27 % av grunnlag

7 283 3 292 for årets skattekostnad) 3 888 7 754

note 13: skatt
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note 14: e genkapital

t all i 1 000 kr.
M ORSELSKAPET
Årets endring i egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen EK Sum

Egenkapital 01 .01 . 600 53 876 1 98 61 4 253 090
Endring likning 201 3 -1 3 -1 3

å rets resultat 21 051 21 051
a vsatt utbytte -6 000 -6 000
Egenkapital 31.12. 600 53 876 213 652 268 128

K ONSERNET
Årets endring i egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen EK Sum

Egenkapital 01 .01 . 600 53 876 1 97 304 251 780
Endring likning 201 3 -1 3 -1 3
å rets resultat 21 051 21 051
a vsatt utbytte -6 000 -6 000
Egenkapital 31.12. 600 53 876 212 342 266 818

note 15: aksjekapital og aksjonærinformasjon

a ksjekapitalen på kr. 600 000,- består av 60 aksjer à kr. 1 0 000,-. a lle aksjer har like rettigheter.

Oversikt over aksjonærene 31.12. Aksjer Kostpris Sum Eierandel

t roms Fylkeskommune 1 0 1 0 1 00 1 6,7 %
Kautokeino kommune 1 0 1 0 1 00 1 6,7 %
Kåfjord kommune 1 0 1 0 1 00 1 6,7 %
Nordreisa kommune 1 0 1 0 1 00 1 6,7 %
s kjervøy kommune 1 0 1 0 1 00 1 6,7 %
Kvænangen kommune 5 1 0 50 8,3 %
Loppa kommune 5 1 0 50 8,3 %

Totalt antall aksjer 60 70 600 100 %

note 16: B undne B ankinnskudd

t all i 1 000 kr.
Morselskap Konsern

Bankinnskudd bundet for skattetrekk 2 000 2 1 95
Sum bundne bankinnskudd 2 000 2 195
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4.7 nøkkeltall

Før nøkkeltallene er alle tall oppgitt i 1 000 kr.

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Driftsinntekter 1 21 054 1 27 303 101 802 121 845 1 29 685 1 09 909 94 165 1 03 420
Driftsresultat 21 255 28 519 1 0 852 27 034 34 51 1 25 453 1 5 029 31 580
r entekostnader 6 484 7 101 7 424 7 719 6 507 4 034 5 080 2 389
r esultat før skatt 24 343 31 299 1 5 003 26 420 39 660 27 550 20 661 36 523
r esultat etter skatt 21 051 24 01 6 1 3 503 1 9 087 30 785 21 076 17 1 53 57 046*

t otalkapital 522 674 519 1 1 5 525 394 521 292 488 814 477 035 455 652 420 955
Egenkapital 268 1 28 253 090 239 074 230 071 21 6 983 204 669 202 742 292 940
o mløpsmidler 52 852 50 664 57 01 7 52 077 65 072 66 566 63 1 80 79 013
Kortsiktig gjeld 37 322 30 353 34 41 1 46 557 63 451 55 782 1 36 602 65 574
Utbytte utdelt til eiere 6 000 1 0 000 4 500 6 000 18 471 1 2 700 1 00 000 36 000

Rentabilitet
Brutto fortjenestemargin 20,1 % 24,6 % 1 4,7 % 21,7 % 30,6 % 25,1 % 21 ,9 % 35,3 %
Kapitalens omløpshastighet 0,23 0,24 0,19 0,24 0,27 0,24 0,21 0,28
t otalkapitalrentabilitet 5,9 % 7,4 % 4,3 % 6,8 % 9,6 % 6,8 % 5,9 % 1 0,4 %
Egenkapitalrentabilitet 8,1 % 9,8 % 5,8 % 8,5 % 1 4,6 % 1 0,3 % 6,9 % 20,7 %

Soliditet
Egenkapitalprosent 51 ,3 % 48,8 % 45,5 % 44,1 % 44,4 % 42,9 % 44,5 % 69,6 %

Likviditet
Likviditetsgrad 1 1 ,42 1 ,67 1 ,66 1 ,1 2 1,03 1,19 0,46 1 ,20

Kommtentarer:
Nøkkeltall gjelder morselskap.
*Ekstraordinær inntekt v/aksjesalg i 2007 med 29,294 mill. kr.

De nisjoner nøkkeltall
Brutto fortjenestemargin: r esultat før skatt i prosent av driftsinntekter.
Kapitalens omløpshastighet: Driftsinntekter dividert med gjennomsnittlig totalkapital.

t otalkapitalrentabilitet: r esultat før skatt pluss rentekostnader i prosent av gjennomsnittlig totalkapital.
Egenkapitalrentabilitet: r esultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital.
Egenkapitalprosent: s amlet egenkapital i prosent av totalkapital per 31 . desember.
Likviditetsgrad 1 : o mløpsmidler dividert med kortsiktig gjeld.
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4.8 samfunnsregnskap og verdiskapning – konsern

Ymber viser her gjennom en forenklet framstilling hvilken betydning verdiene som skapes i konsernet har for lokalsamfunnet i
vårt område. s elskapets innsats gjennom arbeidskraft, kapital, kunnskap og teknologi er fordelt på de ulike interessegruppene

som har bidratt. De ansatte får sin andel av verdiskapningen gjennom lønn og sosiale ytelser. Eierne får sin del gjennom utbytte.
s tat og kommuner får sin del gjennom skatter og avgifter.

Verdiskapning (tall i 1000 kr) 2014 2013 2012 2011 2010 2009
t otale driftsinntekter 1 39 384 1 44 51 0 1 1 9 780 1 38 753 1 44 347 1 24 702
- forbruk av varer og tjenester1) 35 426 38 690 35 669 44 807 47 948 41 795

= Brutto verdiskapning 103 958 105 820 84 111 93 946 96 399 82 907
- o rdinære avskrivninger 27 067 26 677 26 604 25 281 23 327 20 61 0
= Netto verdiskapning 76 891 79 143 57 507 68 665 73 072 62 297
+ Finansposter (netto) 3 088 3 662 3 606 -1 225 4 61 3 1 623
= Totale verdier til fordeling 79 979 82 805 61 113 67 440 77 685 63 920

Fordeling av verdiskapning (tall i 1000 kr)

Ansatte
Brutto lønn og sosiale ytelser
(inkl fordelt lønn til investering)2) 44 385 43 832 40 321 37 534 38 038 34 891

Stat og kommuner
s katter og avg., herunder eiendomsskatt3) 1 4 543 1 3 344 7 209 1 0 81 9 9 826 7 953

Eierne (kommune/fylkeskommune)
Utbytte 6 000 1 0 000 4 500 6 000 1 8 471 1 2 700

Bedriften
r esultat til egenkapital og ny verdiskapning 1 5 051 1 5 629 9 083 1 3 087 1 1 351 8 376

Fordelte verdier 79 979 82 805 61 113 67 440 77 685 63 920

1) Forbruk av varer og tjenester representerer en betydelig del lokale innkjøp og ytelser.

Beløpet inkluderer også sponsing og støtte til lokale tiltak.
2) Beregner vi en gjennomsnittlig skatt fra de ansatte på 30 % utgjør dette 1 3,3 mill kr.
3) a vgifter omfatter enova-, forbruks- og merverdiavgift. Fallerstatninger er ikke medtatt.

Konsernets investeringer utgjorde 28,7 mill kr i 201 4.
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4.9 r evisjons B eretning side 1
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r evisjons B eretning side 2
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Nordreisa kommune 

  

Servicetorget 

 

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 77 07 00 Bankkonto: 4740.05.03954 

Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 

E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

    

    
    

    

    
    

 

Nordreisa kommunestyre 

 

   

 

 

 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/481-11 5575/2015 033 15.06.2015 

 

Referater til kommunestyremøte 24.06.2015 
 

 

Hovedutskrift fra møte i formannskapet 
 

Møtedato: 12.3.15 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 10/15 Ressursbruk innen kreftomsorg i Nordreisa, og 

cellegiftbehandling 

 2015/734 

 

Saker som blir lagt frem under møtet (ikke ferdig saksbehandlet) 

PS 11/15 Revidering av budsjett 2015       2014/1028 

 

 

 

Møtedato: 09.04.15 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 12/15 Referatsaker   

PS 13/15 Utbedring tak Sonjatun 3.etasje - Lekkasje  2015/1099 

PS 14/15 Avhending av Sonjatunbussen  2015/1117 
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Møtedato: 22.04.15 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 15/15 Drift av kantine på Halti, kommunal/privat 

løsning. 

 2015/1217 

Protokolltilførsel fra John Karlsen Nordreisa FRP 

 

Forslag: Det foreslåes at «Møteplassen på Elvelandet» gjenoppbygges og skal inneholde blant 

annet, kontor for rus og psykiatri ansatte, møteplass for brukere /lavterskeltilbud. 

 

Forslaget oversendes alle utvalg og protokollers, men det foretas ikke realitetsbehandling i dag. 

 

 John Karlsen 

Nordreisa FRP 

 

 

 

Møtedato: 28.05.15 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 16/15 Referatsaker 

PS 17/15 Årsmelding 2014 - Nordreisa kommune  2015/1155 

PS 18/15 Årsregnskap 2014 - Nordreisa kommune  2015/1459 

PS 19/15 Søknader om økonomisk støtte  2015/544 

 

Orienteringssaker  

- Vedr møteplan for politiske utvalg i Nordreisa kommune. Møteplan må fremlegges 

kommunestyret og hovedutvalg i god tid før nytt år inntrer.  

- Sak anbudsforhold Guleng 3 

- Høring Avinor fremtidig flyplass struktur i Norge 

- Høring søndagsåpne butikker i Norge.  

- Vedr bosetting av Syriske flyktninger og bosetninger flyktninger fra asylmottak  

- Vedr jordskred i Sørkjosen  

- Vedtak fra Næring- og kulturutvalg vedr ledelse turistinformasjon 

- Vedr overgrepssak i barnehage i Tromsø kommune 

 

Oversendelsessak  

 

Behandling: 

Gerd Kristiansen (Krf) fremmet følgende forslag: Formannskapet ber oppvekstutvalget samt 

helse- og omsorgsutvalget fremme saker om behov for økt kompetanse på overgrep, og satse på 

kursing av ansatte. Formannskapet ber også om at både bygg og rutiner blir gjennomgås med 

tanke på å forebygge overgrep ovenfor både barnehage- og skolebarn, samt for andre sårbare 

grupper under kommunens omsorg.  

 

Oversendes oppvekstutvalget og helse- og omsorgsutvalget.  

 

Forslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak:  
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Formannskapet ber oppvekstutvalget samt helse- og omsorgsutvalget fremme saker om behov for 

økt kompetanse på overgrep, og satse på kursing av ansatte. Formannskapet ber også om at både 

bygg og rutiner blir gjennomgås med tanke på å forebygge overgrep ovenfor både barnehage- og 

skolebarn, samt for andre sårbare grupper under kommunens omsorg.  

 

Oversendes oppvekstutvalget og helse- og omsorgsutvalget. 

 

 

Møtedato: 11.06.15 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 20/15 Referatsaker   

PS 21/15 Tertialrapport per 30.april 2015  2015/58 

PS 22/15 Revidering av budsjett 2015 nr 2  2015/1028 

 

Tilleggssak  

PS 23/15 |L. Isaksens vei 10. 12                 2015/1208 

    

 

Orienteringssaker: 

- Grunnkjøp Lunde v / leder utviklingsavdeling Dag Funderud  

- Grunnkjøp Saga v/ leder utviklingsavdeling Dag Funderud 

 

 

 

Hovedutskrift fra møte i administrasjonsutvalget 
 

Møtedato: 21.05.15 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 4/15 Referatsaker  

PS 5/15 Årsmelding administrasjonsutvalget - 2014  2015/919 

PS 6/15 Omorganisering av enhetene teknisk og utvikling  2015/573 

PS 7/15 Nedbemanning/omorganisering av kommunale 

barnehager 

 2015/974 

PS 8/15 Tilsetting av lærere - id 55  2015/985 

 

Siv Elin Hansen, SV: 

Administrasjonsutvalget ber om at det gjennomføres en full gjennomgang av gjennomførte og 

mulige tiltak for å få ned bruk av deltid i Nordreisa kommune. 

Saken legges fram for behandling i administrasjonsutvalget 
 
Møtedato: 04.06.15 
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Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 9/15 Referatsaker 

PS 10/15 Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte  2015/1507 

PS 11/15 Mål og tiltak for Nordreisa kommunes IA-arbeid  2015/875 

PS 12/15 Informasjonsbrosjyre - tiltak for å øke 

jobbnærvær 

 2015/1484 

PS 13/15 Etiske retningslinjer  2015/1486 

PS 14/15 Omgjøring av stilling  2015/1506 

  PS 15/15 Fastsetting av lønnsansiennitet        2015/1465 

 

Tilleggssak: 

PS 16/15 Støtte til videreutdanning          2015/1138 

 

Hovedutskrift fra møte i driftsutvalget 
 

Møtedato: 17.03.15 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 17/15 Referatsaker   

PS 18/15 Klage på saksbehandling i byggesak på 

eiendommen gnr 1942/47/87 

 2015/444 

PS 19/15 Klage på manglende tømming av septiktank på 

eiendom 1942/47/370 

 2015/808 

PS 20/15 Høringsuttalelse til høring av tilleggssøknad 420 

kV Balsfjord-Hammerfest 

 2015/280 

PS 21/15 Detaljregulering småbåthavn i Sørkjosen - plan id 19422014-003       2015/283 

PS 22/15 Detaljregulering Betesta boligområde - plan id 19422014-002       2015/288 

 

 

Møtedato: 17.03.15 
Orienteringer 

 Raset i Sørkjosen 
 Uteområdet Storslett skole 
 Leonhard Isaksens vei 10 og 12                              

  Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 23/15 Referatsaker 

PS 24/15 Årsmelding 2014 - Nordreisa kommune  2015/1155 

PS 25/15 Tildeling av elg Nordreisa kommune 2015  2015/1229 

PS 26/15 Forslag til navn for hyttefeltene hyttefelt Storvik og 

hyttefelt Gapperuslia 

 2015/1416 
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PS 27/15 Søknad om deling gnr 65, brn 123  2015/232 

PS 28/15 Definisjon av arealet i reguleringsplanen på gnr 

13/130 

 2015/1426 

PS 29/15 Sluttbehandling: Detaljregulering Kanuttebakken, 

Gbnr. 1942/29/9, Svartfoss i Reisadalen 

 2015/1400 

PS 30/15 Detaljreguleringsplan Svartfosslia hyttefelt 

19422010_003 – sluttbehandling 

 2015/330 

Ettersendt:    

PS 31/15 Detaljregulering Betesta boligområde - plan id 

19422014-002 
 2015/285 

PS 32/15 Detaljregulering for E6 Kvænangsfjellet - Mettevollia 

– Rakkenesura 
 2015/288 

PS 33/15 Kartlegging og vurdering av brannrisiko i Nordreisa 

kommune (ROS) 
 2015/1083 

  

   

Hovedutskrift fra møte i næring- og kulturutvalget 
Møtedato: 16.04.15 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 4/15 Referatsaker  

PS 5/15 Felles artikkel i Norwegian magasin -Nord-Troms  2015/984 

PS 6/15 Tilskudd til regional entreprenørskapsplan  2015/11 

PS 7/15 Årsmelding 2014- Næring  2015/986 

PS 8/15 Kulturnæringsseminar  2015/822 

 

Agenda utenom sakslisten: 

Kl. 12.00                Innlegg fra Nordreisa næringsforening om prosjektet «Best på service» v/  

                                Mona Salamonsen 

Kl. 12.20                 Samhandlingsprosjektet m/Lise Jakobsen 

Kl. 12.45                 Utvalgsmøte 

 

 

Møtedato: 27.05.15 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 9/15 Referatsaker 

PS 10/15 Årsmelding 2014 - Nordreisa kommune  2015/1155 

PS 11/15 Implementering av merkevare- Strakstiltak 

Storslett sentrum 

 2015/1294 

PS 12/15 Etablererstøtte- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X 2015/1091 
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ÆRESPRISEN 2015 v/Ruth Uhlving  

Ærespris komitéen kom til enighet i møtet. 

 

TEMA:  

Merkevarestrategi for Norges Nasjonalparker v/Beate Brostrøm 

Nærings- og kulturutvalget oversender følgende uttalelse til formannskapets møte 28. mai 2015:  

 

Nordreisa nærings- og kulturutvalg har i møte 27.05.15 blitt kjent med at kommunen ikke har 

turistinformasjon som følge av kommunestyrevedtaket 26.03.15 der serviceverten på Halti ble 

tatt ut av budsjettet. 

 

Kommunen har store utfordringer ift handelslekkasje både til nett og byer, vi er utenfor 

reiselivssatsingen Visit Norway og har trafikksikkerhetsproblemer i Sentrum. 

 

I april ble det lagt frem en ny merkevare strategi for Norges Nasjonalparker og også regionsentret 

som Storslett Nasjonalparklandsby. Kommunen har vært med i satsingen siden 2008. Den nye 

merkevarestrategien har som mål om å være synlig gjennom hele turistens reise, fra hjemlandet 

til nasjonalparken og det er fokus på kvalitet og slagordet «Velkommen inn». 

 

Nærings- og kulturutvalget anmoder sterkt formannskapet finner en løsning for 

turistinformasjonen. 

 

Vi har et nytt, flott bygg både for næring, kultur og natur og her må kommunen være på plass å 

kunne ta imot våre besøkende. 

 

Uttalelsen enstemmig vedtatt i møte. 

 

 

Hovedutskrift fra møte i helse- og omsorgsutvalget 
Møtedato: 20.05.15 
Informasjon: 

Rus og psykisk helse ved Elin Vangen 

Diverse informasjon ved Bodil Mikkelsen, møte lukkes jf. kommuneloven §31 nr.2 og 

forvaltningsloven §13.1 ledd 1. 

 

Endring av neste møte i omsorgsutvalget 

Oppsatte møtedato 28.8.15 flyttes til 25.9.15 – dette pga. ferieavvikling og valgarbeid. 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 5/15 Referatsaker   

PS 6/15 Heldøgns omsorgsboliger og sykehjem - 

anbefaling 

 2015/1399 

PS 7/15 Årsmelding 2014 - Nordreisa kommune  2015/1155 
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Hovedutskrift fra møte i oppvekstutvalget 
Møtedato: 21.05.15 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 7/15 Referatsaker   

PS 8/15 Årsmelding 2014 - Nordreisa kommune  2015/1155 

 

 

 

Hovedutskrift fra møte i Arbeidsgruppa for 
økonomisk omstilling i Nordreisa kommune 
Møtedato: 12.03.15 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

Pkt 6 i budsjettvedtaket av 17.12.14: 

Det opprettes en politisk arbeidsgruppe som får mandat til å gjennomgå kommunens totale drift, 

med sikte på å redusere utgifter/øke inntekter med 30 mill kr innen 2017. 

Arbeidsgruppen sammensettes av formannskapet og hovedutvalgsledere. For å sikre 

medbestemmelse velges 2 representanter fra fagorganisasjonene, samt hovedverneombud. Fra 

administrasjonen deltar rådmann, økonomisjef og controller.  

Politisk arbeidsgruppe settes sammen av de av formannskapets medlemmer som frivillig ønsker å 

være med i denne, pkt 7 i rådmannens innstilling. 
 

Formannskapet ba i møte 05.03.15 om at formannskapet og hovedutvalgslederne innkalles til 

møtet.  Hovedverneombudet innkalles også. 

 

Representantene fra fagorg er ikke valgt (velges 11. mars på HTV-møte), men får kopi av denne 

innkallingen slik at de er orientert om møtet 12. mars kl. 12.00. 

 

Event. saksdokumenter blir lagt frem under møtet. 

 

Referat 

Arbeidsgruppen for økonomisk omstilling videreførte arbeidet fra formannskapsmøtet samme 

dag. Formannskapet foreslår en reduksjon og revidering av budsjettet for 2015 med 10 mill 

kroner.  

 

Nordreisa kommune må redusere driftsnivået kr 4 mill innenfor helse i 2016 og påfølgende 26 

mill kroner i 2017, totalt kr 30 mill kroner innenfor økonomiplanperioden vedtatt av 

kommunestyret desember 2014.    

 

 

Arbeidsgruppen for økonomisk omstilling jobber videre med prosessen for reduksjon av 

driftsnivå. Prosessen fortsetter.  
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Neste møte i arbeidsgruppen for økonomisk omstilling er satt til 9. april, kl 1200.   

 

 

Møtedato: 09.04.15 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

 

Arbeid med økonomisk omstilling for Nordreisa kommune 

 

REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPEMØTE 9. april 2015 kl 11.00 – 15.30 

Sted: kommunestyresalen 

Tilstede: Lidvart Jakobsen (AP), Olaug Bergset (SP), Gerd Kristiansen (Krf), Øyvind Evanger 

(AP), Siv Elin Hansen (SV), Hilde Nyvoll (AP), Sigrund Hestdal (AP), Mona Solvang (Krf), 

Halvar Wahlgren (H), HVO Heidi Jensen, HTV Ola Dyrstad, HTV Beate Severinsen, Oppvekst- 

og kulturleder Johanne Båtnes, økonomisjef Rita Toresen, fung teknisk sjef Hilde Henriksen, 

DMS-leder Aina K Hagen, helse- og omsorgsleder Bodil Mikkelsen, NAV-leder Elin Lindbom 

og rådmann Anne-Marie Gaino. 

 

FELLESOMRÅDER 

Rådmann gjennomgikk fellestiltak som lederne har foreslått: 

- Sykefraværsoppfølging 

- Små-utgifter 

- Ansettelser 

- Økonomistyring 

Følgende kommentarer fremkom i møtet: 

 Styrke lederkompetanse på økonomistyring og ledelse. 

 Viktig å involvere ansatte i budsjettprosessen. Dette er kommet med i 

økonomireglementet. 

 Inntektene må kvalitetsjekkes i budsjettprosessen. 

 Jobber vi på riktig måte; dvs bruker vi tiden vår rett? 

 

Hvordan har vi organisert i Nordreisa kommune?  Har vi god organisering? Hvor stor andel er de 

administrative ressurser?  Hvordan er lønnsveksten for ledere i kommunen? 

Denne spørsmålsstillingen tas som et eget tema på et senere møte. 

 

OPPVEKST OG KULTUR 

Oppvekst- og kulturleder presenterte mulige besparelser/inntekter 

- Barnehagestruktur 

- Skolebøker 

- Lærerstillinger 

- Skolestruktur (ønskes ikke utredet) 

- Spesialundervisning 

- Flytting av Voksenopplæringa 

- Mottak av flere flyktninger. Her ble det kommentert at flyktninger ikke skal tas som en 

inntektspost. 

- Redusere bruk av konsulenter i barnevernet 

- Egenbetaling kulturskolen 
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HELSE OG OMSORG 

Helse- og omsorgsleder presenterte områder der utgifter må vurderes: 

- Turnusgjennomgang 

- Nivå på hjemmehjelp 

- Nivå på hjemmesykepleie 

- Kjøring støttekontakter 

- Utgifter tilsynsfarmasøyt 

- Administrative stillinger 

- Økte egenbetalinger 

 

Følgende spørsmål fremkom i møtet: 

 Kan sykehjemmene samordne sin drift? 

 Hva består utgiftsveksten av i helse- og omsorg fra 2013 til 2014? 

 Hva med driftsnivået til kjøkkenet? 

 Hvor mange en-til-en-tjenester har vi? 

 Kan vi samlokalisere boligtjenester? 

 Hvordan er beordringsbruken og hva den koster kommunen? 

  

DISTRIKTSMEDISINSK SENTER 

DMS-leder presenterte mulige tiltak for å øke inntektene: 

- Reforhandle interkommunal jordmoravtale 

- Reforhandle kostnadsgrunnlaget for DMS-tjenester 

- Nye prosjekter med UNN og Helse Nord 

- Jobbe med å få kreftsykepleier til DMS’et 

 

Det ble kommentert at det er viktig å få en avklaring på finansiering av sykestuesengene. 

 

TEKNISK SEKTOR 

Teknisk sjef presenterte mulige tiltak: 

- Nedstenging av deler av Sonjatun barnehage (strøm, kommunale gebyrer, beholde 

forsikring) høst 2015. 

- Gjennomgang renhold 

- Flytte driftsansvar for veilys riksvei/fylkesvei til veieier 

- Vurdere nivå leieinntekter kommunale bygg, gjennomgang reglement 

- Brøytekontrakter 2017/18: Eksterne leverandører kontra egen drift (konkurranse med 

forbehold om egen regi) 

- Gjennomgang vaktmestertjeneste 

- Gjennomgang grøntanlegg/løypekjøring 

- Avhende eldre bygningsmasse og konsentrere tjenester i færre bygninger, fordeler både 

drift bygg og drift tjenester: 

 Vurdere utbygging Høgegga barnehage til 6 avdelinger 

 Vurdere utbygging Sørkjosen barnehage til 3 avdelinger 

 Sanering bygninger Sonjatun barnehage/utrede bruk av areal til omsorgsboliger 

 Salg Storslett barnehage 
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 Salg Sørkjosen skole 

 Dagens kinosal som voksenopplæringsrom 

 Utrede ulike alternativer L. Isaksens vei 

 Framtidig bruk av Rotsundelv skole (må sees i sammenheng valg struktur oppvekst) 

 Framtidig bruk av Oksfjord skole (må sees i sammenheng valg struktur oppvekst) 

 

Det fremkom følgende kommentarer/spørsmål: 

 Er det lov å ta skuterløypeavgift?   

 Vurdere privat utbygging kontra bygging i egen regi. 

 Vurdere fremtidig bruk av Sørkjosen skole som et oppvekstsenter (skole/barnehage), lage 

egen sak til kommunestyret. 

 

Tema på fremtidige arbeidsgruppemøter: 

1. Gjennomgang av sykefraværet på neste arbeidsgruppemøte: 

- Kortsiktig 

- Langtidsfravær 

- Årsak til sykefravær 

- Variasjon år/avdeling 

- AMU tiltak/belønning 

- Er det mulig å søke støtte til sykefraværsprosjekt? 

- Ibestad-modellen 

2. Presentasjon av Kostra-tall for NK på et arbeidsgruppemøte. 

3. Politisk og administrativ organisering i Nordreisa kommune 

4. Gjennomgang sektor for sektor, der kun den enkelte sektor trenger å møte 

 

Neste møte foreslås til 28. mai kl. 12.00 – 15.00. 

 

Anne-Marie Gaino, referent 

 

 

 

Møtedato: 28.05.15 
Tema: Gjennomgang av sykefraværet i Nordreisa kommune 

Protokoll 

 

Behandling:  

Olaug Bergset (SP) fremmet følgende forslag:  

 

1. Implementere «oppføling av sykemeldte» og mål og tiltak for Nordreisa kommunes IA 

arbeid. 

2. Følge ekstra opp alle ledere med over 15% fravær på sin enhet siste to år.  

3. Be om at vikarbruk blir vurdert konkret i behov og omfang i hvert enkelt tilfelle. 

4. Rapportere på dette arbeidet 

5. Gjennomgang av bemanningsplaner og organisering / utvikle prosjekt på helse- og 

omsorg. 
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Forslaget enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak:   

1. Implementere «oppføling av sykemeldte» og mål og tiltak for Nordreisa kommunes IA 

arbeid. 

2. Følge ekstra opp alle ledere med over 15% fravær på sin enhet siste to år.  

3. Be om at vikarbruk blir vurdert konkret i behov og omfang i hvert enkelt tilfelle. 

4. Rapportere på dette arbeidet 

5. Gjennomgang av bemanningsplaner og organisering / utvikle prosjekt på helse- og 

omsorg. 

 

 

 

 

Hovedutskrift fra møte i Arbeidsgruppa - 
kommunereformen 
 

Møtedato 10.03.15 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

    

Sonderingsmøte om fremtidig kommunestruktur. 

 

OPPSTARTSMØTE KOMMUNEREFORM  

 

Bakgrunn 

Regjeringen Solberg la 14. mai 2014 frem Prop. 95 S (2013-2014) Kommuneproposisjonen 

2015, hvor Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Målet 

er et lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre verdiskapning og trivsel. Regjeringen er 

opptatt av at kommunene må ha kraft til å møte de utfordringene som venter. Det er utfordringer 

knyttet til demografi, velferd og kompetanse og evne til å utvikle gode og attraktive 

lokalsamfunn. 

Regjeringens mål for en ny kommunereform er følgende: 

1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 

2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

3. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

4. Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver 

 

Ved behandlingen av kommunereformen 18. juni 2014 sluttet Stortinget seg til Regjeringens mål. 

Stortingsflertallet har understreket at det er et utredningsansvar for alle kommuner. Dette er å 

forstå slik at alle kommuner skal gå gjennom prosessen med å diskutere og vurdere 
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sammenslåing, samt gjøre vedtak innen våren 2016, i tråd med det tidsløp som er skissert i 

kommuneproposisjonen.  

Fylkesmannen i Troms har i møter med kommunene bedt kommunene om å starte prosessene 

med å få gjennomført utredninger i hht tidsplan fastsatt av Stortinget.  

Med bakgrunn i dette inviterte Nordreisa kommune de andre Nord Troms kommunene: Skjervøy, 

Kvænangen, Kåfjord, Lyngen og Storfjord til sonderingsmøte, sammen med Fylkesmannen i 

Troms og KS Troms. Lyngen og Storfjord takket nei som følge av kommunestyrevedtak om å 

utrede andre alternativer.  

 

På møtet deltok: 

Skjervøy kommune, med arbeidsgruppe kommunereform 

Kåfjord kommune, med arbeidsgruppe kommunereform 

Nordreisa kommune, med arbeidsgruppe kommunereform 

Fylkesmannen Bård Pedersen med fylkesmannens prosessleder kommunereform Jan Peder 

Andreassen 

KS, Tom Mikalsen Regionsdirektør Nord-Norge 

 

Program for sonderingsmøtet: 
Kl. 10.00 Ordfører ønsker velkommen 

Kl. 10.15 Gjennomgang av fasene i utredningsarbeidet 

Kl. 10.45 Benstrekk 

Kl. 11.00 Hver kommune legger frem sine tanker om prosessen 

Kl. 12.00 Lunsj 

Kl. 12.30 Fylkesmannen og KS har ordet 

Kl. 13.30 Felles prosessleder? og veien videre 

Kl. 14.00 Benstrekk 

Kl. 14.15 Oppsummering 

Kl. 15.00 Møteslutt 

 

 

Kommunene ble enig om følgende: 

 

Alle tre tilstedeværende kommuner, Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy kommuner ønsker at 

Kvænangen kommune kan være med i en felles utredningsprosess.  

 

Alle kommunene avklarer om «utredning Nord-Troms 4» er et alternativ den enkelte 

kommunestyre kan gå inn for. Avklaringene gjøres i de tre kommunestyrene i mars 2015.  

Nordreisa kommunestyre har 04.11.14 vedtatt at de ønsker en felles utredning med Nord-Troms 

4- kommunene. 

 
Skjervøy kommune kontakter Kvænangen kommune med forespørsel om Kvænangen kommune 

ønsker å være med på en felles utredning om Nord-Troms4.  
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Skjervøy kommune innkaller til nytt møte senest uke 15. Tema er oppstart av felles utredning, 

prosjekt og prosessplan for Nord-Troms4. 

 

 

 

 

Møtedato: 20.05.15 

Saksliste 

Stikkordliste for drøftinger med de 4 arbeidsgruppene:  

 

 Nytt i kommunereformprosessen: Meld.St. 14: Nye oppgaver til større kommuner 

 De fire kommunenes utredningsalternativ 

 Felles utredning? 

 Innbyggerinvolvering 

 Milepælsplan – grovskisse 

 

Det blir lunsj midtveis i programmet. 

 

Vel møtt! 

 

Hilsen Skjervøy kommune v/ordfører Torgeir Johnsen og rådmann Cissel Samuelsen 

 

 

Protokoll fra møtet 

Forslag fra ordførerne i Nord-Troms 4-kommunene: 

Utredning av alternativ Nord-Troms 4 

1. Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen vedtar utredning sammen. 

2. På bakgrunn av vedtaket utarbeider i de fire respektive kommunene utarbeider 

administrasjonen et forslag til prosjekt og prosessplan, inkludert finansieringsplan og 

framdriftsplan 

3.  Det forutsettes at utredningen skal finansieres av eksterne midler. 

4. Saken må være behandlet i de fire kommunene innen utgangen av juni 2015.  

Christin Andersen foreslå at rådmannen i Skjervøy utarbeider prosjekt og prosessplan for 

kommunene. Cissel Samuelsen aksepterte dette; men at det bør bli i samråd med de øvrige 

kommunene. 

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Utredning av alternativ Nord-Troms 4 

1. Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen vedtar utredning sammen. 

2. På bakgrunn av vedtaket utarbeider i de fire respektive kommunene utarbeider 

administrasjonen et forslag til prosjekt og prosessplan, inkludert finansieringsplan og 

framdriftsplan 

3.  Det forutsettes at utredningen skal finansieres av eksterne midler. 
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4. Saken må være behandlet i de fire kommunene innen utgangen av juni 2015.  

Rådmannen i Skjervøy utarbeider prosjekt og prosessplan for kommunene i samråd med de 

øvrige kommunene. 
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